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يفة  الكلمات الشر
 والمنارة المنيفة

يه أبي حنيفة  في تنز

 من الأقوال السخيفة

 التي نشرها الوادعي في تسويد الصحيفة

 الجزء الأول
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 الكلنات الشريفة

 واملنارة املنيفة

 يف تنزيه أبي حنيفة

 ن األقوال السخيفةم

 اليت نشرها الوادعي يف تسويد الصحيفة

 اجلزء األول
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 تصدير
 

ک ک گ گ گ گ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم 
 [.58﴾ ]إطمزاب:ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

 ش.ؾم٤ٌمب اعمًٚمؿ ومًقق وىمت٤مًمف يمٗمرط »ىم٤مل 
 

 أيٕم٤مب اًمذيـ هؿ طمٗمٔمقا اًمد

 

 يـ ُمـ اًمؽمه٤مت واًمتٛمقيف 

 وإمم ىمقهلؿ وُم٤م ىمد رووه 

 

 راضمع يمؾ قم٤ممل ووم٘مٞمف 

ع ذم أيب طمٜمٞمٗم٦م إٓ ىم٤مل اإلُم٤مم قمٌد اهلل سمـ داود اخلريٌل )ُم٤م ي٘م  

 (.402صـ  6طم٤مؾمد أو ضم٤مهؾ ا.هـ ُمـ ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ج

وىم٤مل اإلُم٤مم قمٌد اًمٕمزيز سمـ أيب رواد )أسمق طمٜمٞمٗم٦م اعمحٜم٦م ُمـ أطمٌف 

 ومٝمق ؾمٜمل وُمـ أسمٖمْمف ومٝمق ُمٌتدع(.

ؾمػم ا.هـ ًمًٜم٦م وقمـ أيب ُمٕم٤موي٦م اًميير ىم٤مل طم٥م أيب طمٜمٞمٗم٦م ُمـ ا

 . 404صـ 6أقمالم اًمٜمٌالء ج

د اهلل سمـ اعم٤ٌمرك رمحف اهلل إذا ؾمٛمٕم٧م اًمرضمؾ يٜم٤مل ىم٤مل اإلُم٤مم قمٌ

ُمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م مل أطم٥م أن أراه وٓ أن أضم٤مًمًف خم٤موم٦م أن يٜمزل سمف آي٦م ُمـ 

آي٤مت اهلل ومٞمجٕمؾ يب ُمٕمف اهلل يٕمٚمؿ أين ُم٤م أرى ُم٤م يذيمر سمف وُم٤م يذيمره 

أطمد إٓ وهق ظمػم ُمٜمف يم٤من واهلل ورقم٤ًم طم٤مومٔم٤ًم ًمٚم٤ًمٟمف ـمٞم٥م اعمٓمٕمؿ ُمع 

 أظم٤ٌمر أيب طمٜمٞمٗم٦م وأصح٤مسمف ًمٚمّمػمُمل.ا.هـ  ػم واؾمعقمٚمؿ واهلل يمث
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  فتتاحيةالا
 
هلل رب اًمٕم٤معملم واًمّمالة واًمًالم  سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ احلٛمد

قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد وآًمف وصحٌف أمجٕملم أُم٤م سمٕمد وم٘مد أهدى إزمَّ سمٕمض ـمٚم٦ٌم 

اًمٕمٚمؿ اًمّم٤محللم يمت٤مسم٤ًم أزقمجف وـمٚم٥م ُمٜمل اًمٜمٔمر ومٞمف واًمٜمّمح ًمٚمٛمًٚمٛملم 

)ىرش الصحوفة يف ذكر الصحوح من  اًمٙمت٤مب وم٢مذا هق يًٛمك ومٜمٔمرت ذم

عم١مًمٗمف ُم٘مٌؾ اًمقادقمل واًمٜم٤مذ  أقوال أئمة اجلرح والتعديل يف أيب حنوفة(

هـ اًمٓمٌٕم٦م إومم وعم٤م ـم٤مًمٕم٧م اًمٙمت٤مب 4448ًمف دار احلدي٨م سمدُم٤مج ؾمٜم٦م 

اعمذيمقر رأي٧م ُم١مًمٗمف ىمد ؾمقد صحٞمٗمتف وأشمك سم٘م٤مذورات ٓ شمٖمًٚمٝم٤م ُمٞم٤مه 

 ىمٞمؾ:اًمٌح٤مر وىمد 
 

 يم٠من رحيٝمؿ ذم ظم٨ٌم ومٕمٚمٝمؿ

 

 ريح اًمٙمالب إذا ُم٤م ُمًٝم٤م اعمٓمر 

وإين ٕقمٚمؿ أن يمالم اعم١مًمػ ذم أيب طمٜمٞمٗم٦م ؾم٤مىمط آقمت٤ٌمر ٓ يٜمٌٖمل  

 آؿمتٖم٤مل سمف وٓ يٚمتٗم٧م إًمٞمف وىمد ىمٞمؾ:
 

 ُم٤م يي اًمٌحر أُمًك زاظمراً 

 

 إن رُمك ومٞمف همالم سمحجر 

ح ًمألُم٦م وًمٙمـ ًمٚمرضمؾ أشم٤ٌمع همرهؿ سمجٝمٚمف ومقضم٥م اًمٌٞم٤من واًمٜمّم 

 طمتك ي٘مٗمقا قمغم طم٘م٤مئؼ إُمقر وٓ يٖمؽموا سم٠مُمث٤مل ه١مٓء 
 

 شمّمدر ًمٚمتدريس يمؾُّ ُمّٝمقسٍ 

 

 سمٚمٞمٍد شمًٛمك سم٤مًمٗم٘مٞمف اعمدرس 

 ومحؼ ٕهؾ اًمٕمٚمؿ أن يتٛمثٚمقا 

 

 سمٌٞم٧م ىمديؿ ؿم٤مع ذم يمؾ جمٚمس 

ًم٘مد هزًم٧م طمتك سمدا ُمـ  

 هزاهل٤م

 

 قماله٤م وطمتك ؾم٤مُمٝم٤م يمؾ ُمٗمٚمس 
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  وىمد ىمٞمؾ ذم هذا وأُمث٤مًمف:

 يمٜم٧م سمردًا يمٜم٧م زُمٝمريراًمق 

 

 أو يمٜم٧م رحي٤ًم يمٜم٧م اًمدسمقرا 

 أو يمٜم٧م همٞماًم مل يٙمـ ُمٓمقرا 

 

 أو يمٜم٧م ُم٤مء مل يٙمـ ـمٝمقرا 

ومٙمت٧ٌم هذا اًمٙمت٤مب ٟمّمح٤ًم ًمألُم٦م واًمٜمّمح هل٤م ُمـ مجٚم٦م ومرائض  

اًمديـ وذسم٤ًم قمـ قمرض إُم٤مم ُمـ يم٤ٌمر أئٛم٦م اًمديـ واًمذب قمـ أقمراض 

 ع اعمٌلم.اعمًٚمٛملم وظمّمقص٤ًم اًمٕمٚمامء ُمـ واضم٤ٌمت اًمنم

)الكلامت الرشيفة وادنارة ادنوفة يف وؾمٛمٞم٧م اًمٙمت٤مب سمٕمد مت٤مُمف 

تنزيه أيب حنوفة من األقوال السخوفة التي ىرشها الوادعي يف تسويد 

وأؾم٠مل اهلل أن يرزق اعم١مًمػ اًمتقسم٦م واًمرضمقع إمم احلؼ وأؾم٠مل  الصحوفة(

ُمقل اهلل شمٕم٤ممم أن يٙمت٥م ًمٕمٛمكم هذا اًم٘مٌقل سمٛمٜمف ويمرُمف إٟمف أقمٔمؿ ُم٠م

وأيمرم ُمًئقل آُملم وصغم اهلل قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد وآًمف وصحٌف أمجٕملم 

 هلل رب اًمٕم٤معملم. وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل اًمٕمكم اًمٕمٔمٞمؿ واحلٛمد

 

 حممد أمحد حممد عاموه                                                                      

 هـ4141مدينة احلديدة 



 
 

 انفصم األًل
 

 انًطهة األًل: يٌجة انرد

 انًطهة انثانً: فً حريح إٌزاء انفقياء

انًطهة انثانث: أتٌ حنٍفح إياو انفقياء ًين أفاضم 

 انعثاد

 انًطهة انراتع: نًارا ىزه انحًهح عهى أتً حنٍفح

 انًطهة انخايس: أسثاب انتحايم عهى أتً حنٍفح
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 الفصل الأول
 المطلب الأول: موجب الرد:

شم٘مرر ذم اًمنمع ُمـ أن حم٤مرسم٦م أهؾ اًمٌدع طمؼ  ُمقضم٥م اًمرد ُم٤م

ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ       ﴿ شمٕم٤ممم واضم٥م ىم٤مل اهلل
 .]آل قمٛمران[ ﴾ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ وىم٤مل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ﴿
ٿ   ٿ ٹ ٹ  ٹ ٹڤ ڤ ڤ  ڤ 

﴾ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

 [ وإطم٤مدي٨م ذم إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر440]آل قمٛمران:

يمثػمة وأىمقال اًمٕمٚمامء ذم ذًمؽ ُمِمٝمقرة وىمد ىم٤مل أسمق قمكم اًمدىم٤مق اًم٤ًميم٧م 

ي٘مقل اًمٕمالُم٦م يمامل يقؾمػ احلقت وم٤مًمتحذير  "احلؼ ؿمٞمٓم٤من أظمرس  قمـ

ُمـ أهؾ اًمْمالل اعمحروملم ًمنميٕم٦م اهلل واعمٙمذسملم ًمٚم٘مرآن واحلدي٨م طمؼ 

واضم٥م ٓ جيقز اًمت٘مّمػم ومٞمف وأن ُمـ يٖمش اعمًٚمٛملم ذم دٟمٞم٤مهؿ وذم 

امهؿ واضم٥م اًمتحذير ُمٜمف وم٤ٌمٕومم ُمـ يٖمش اعمًٚمٛملم سم٨ٌم ـمٕم٤مُمٝمؿ وذ

اًمٕم٘م٤مئد اًمٗم٤مؾمدة واًمٗمت٤موى اًمتل ُم٤م أٟمزل اهلل مه٤م ُمـ ؾمٚمٓم٤من ويٗمؽمي قمغم 

اًمٕمٚمامء واحلٗم٤مظ واعمجتٝمديـ وخيرق اإلمج٤مع وحيرم ُم٤م أطمؾ اهلل وحيٚمؾ 

ُم٤م طمرم اهلل روى اًمٌٞمٝم٘مل ذم ُمٜم٤مىم٥م اًمِم٤مومٕمل أٟمف طمذر ُمـ طمٗمص اًمٗمرد 

أٟمف ىم٤مل ذم  (4)ىم٤مل ًمف: )ًم٘مد يمٗمرت سم٤مهلل اًمٕمٔمٞمؿ( وصم٧ٌم قمٜمفأُم٤مم مجع و

)اًمرواي٦م  –ويم٤من يروي احلدي٨م ويٙمذب  –ُمٕم٤مسه طمرام سمـ قمثامن 

قمـ طمرام طمرام( إذا قمروم٧م هذا وم٤مقمٚمؿ أن اٟمت٘م٤مص أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمٜمٙمر 

 جي٥م إزاًمتف وسم٤مـمؾ جي٥م حتذير اًمٜم٤مس ُمٜمف ا.هـ

 
                                                           

 .4/482ًم٤ًمن اعمٞمزان ( 4)
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يذاء الفقهاء:  المطلب الثاني: حرمة إ
 ٤مم احل٤مومظ اًمٜمقوي رمحف اهلل ذم ُم٘مدُم٦م اعمجٛمقع:ىم٤مل اإلُم

)ومّمؾ( ذم اًمٜمٝمل إيمٞمد واًمققمٞمد اًمِمديد عمـ ي١مذي أو يٜمت٘مص 

 اًمٗم٘مٝم٤مء واعمتٗم٘مٝملم واحل٨م قمغم إيمراُمٝمؿ وشمٕمٔمٞمؿ طمرُم٤مهتؿ.

﴾ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴿ ىم٤مل شمٕم٤ممم

ڭ ۇ  ۇ   ۆ ۆ ۈ ۈ     ٴۇ [ وىم٤مل شمٕم٤ممم ﴿32]احل٩م:
ې ې ى ى ائ ائ ې [ وىم٤مل شمٕم٤ممم ﴿30﴾ ]احل٩م: ۋ ۋ

[ 88﴾ ]احلجر:  ەئ ەئ    وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ

ک  ک  گ  گ   گ  گ  وىم٤مل شمٕم٤ممم ﴿
[ وصم٧ٌم ذم 85﴾ ]إطمزاب:ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ

ىم٤مل  أن اهلل ط قمـ رؾمقل اهلل  صحٞمح اًمٌخ٤مري قمـ أيب هريرة 

)ُمـ آذى زم وًمٞم٤ًم وم٘مد آذٟمتف سم٤محلرب( وروى اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي قمـ 

إن مل شمٙمـ اًمٗم٘مٝم٤مء أوًمٞم٤مء اهلل   قمٜمٝمام ىم٤مٓوأيب طمٜمٞمٗم٦م ريض اهلل اًمِم٤مومٕمل

ومٚمٞمس هلل وزم. وذم يمالم اًمِم٤مومٕمل اًمٗم٘مٝم٤مء اًمٕم٤مُمٚمقن. وقمـ اسمـ قم٤ٌمس 

وُمـ آذى ط ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمام ُمـ آذى وم٘مٞمٝم٤ًم وم٘مد آذى رؾمقل اهلل 

)ُمـ صغم اًمّمٌح ط وذم اًمّمحٞمح قمٜمف  وم٘مد آذى اهلل ط رؾمقل اهلل 

هلل سمٌمء ُمـ ذُمتف( وذم رواي٦م )ومال ختٗمروا ومٝمق ذم ذُم٦م اهلل ومال يٓمٚمٌٜمٙمؿ ا

اهلل ذم ذُمتف( وىم٤مل اإلُم٤مم احل٤مومظ أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اسمـ قم٤ًميمر رمحف اهلل: اقمٚمؿ 

ي٤م أظمل ووم٘مٜمل اهلل وإي٤مك عمرو٤مشمف وضمٕمٚمٜم٤م ممـ خيِم٤مه ويت٘مٞمف طمؼ شم٘م٤مشمف أن 

حلقم اًمٕمٚمامء ُمًٛمقُم٦م وقم٤مدة اهلل ذم هتؽ أؾمت٤مر ُمٜمت٘مّمٝمؿ ُمٕمٚمقُم٦م وأن 

  اًمٕمٚمامء سم٤مًمثٚم٥م سماله اهلل ىمٌؾ ُمقشمف سمٛمقت اًم٘مٚم٥مُمـ أـمٚمؼ ًم٤ًمٟمف ذم

ڑ  ک    ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ   ﴿
 ﴾ ا.هـ يمالم اًمٜمقوي.   ڳ
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وي٘مقل اًمٕمالُم٦م وهٌل ؾمٚمٞمامن هم٤موضمل يم٤مٟم٧م ؾمٜم٦م اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح 

قمدم اًمتٕمرض ًمٚمٕمٚمامء اعمِمٝمقد هلؿ سم٤مخلػم واًمؼم واًمت٘مقى سمٔمٜمقن وأوه٤مم 

ُمًٛمقُم٦م وخيِمك قمغم ص٤مطمٌٝم٤م يمام ىمٞمؾ ؾمقء  وضمٝم٤مٓت وم٢من حلقم اًمٕمٚمامء

وًمٕمٛمر اهلل إن اإلُم٤مم أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م وأئٛم٦م اعمذاه٥م اعمٕمتؼمة ُمـ  ،اخل٤ممت٦م

اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح اًمذي اظمت٤مر اهلل شمٕم٤ممم سم٘م٤مء ذيمرهؿ اجلٛمٞمؾ وأن جيٕمؾ 

مم سم٤مًمٕم٤ٌمدات وؾم٤مئر ُمذاهٌٝمؿ ُمذاه٥م إُم٦م ذم اًمت٘مرب إًمٞمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤م

 .203أسمق طمٜمٞمٗم٦م صـ اًمٓم٤مقم٤مت ا.هـ

وي٘مقل اًمٕمالُم٦م احل٤مومظ اسمـ قم٤ًميمر رمحف اهلل ذم شمٌٞملم يمذب اعمٗمؽمي 

ي٤م أظمل ووم٘مٜم٤م اهلل وإي٤مك عمرو٤مشمف وضمٕمٚمٜم٤م ممـ خيِم٤مه  ُم٤م ٟمّمف: واقمٚمؿ

ويت٘مٞمف طمؼ شم٘م٤مشمف أن حلقم اًمٕمٚمامء رمح٦م اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝمؿ ُمًٛمقُم٦م وقم٤مدة 

سمراء  اهلل ذم هتؽ أؾمت٤مر ُمٜمت٘مّمٝمؿ ُمٕمٚمقُم٦م ٕن اًمقىمٞمٕم٦م ومٞمٝمؿ سمام هؿ ُمٜمف

أُمره قمٔمٞمؿ، واًمتٜم٤مول ٕقمراوٝمؿ سم٤مًمزور وآومؽماء ُمرشمع وظمٞمؿ 

وآظمتالق قمغم ُمـ اظمت٤مره اهلل ُمٜمٝمؿ ًمٜمٕمش اًمٕمٚمؿ ظمٚمؼ ذُمٞمؿ وآىمتداء 

سمام ُمدح اهلل سمف ىمقل اعمتٌٕملم ُمـ آؾمتٖمٗم٤مر عمـ ؾمٌ٘مٝمؿ وصػ يمريؿ، إذ 

 ىم٤مل ُمثٜمٞم٤ًم قمٚمٞمٝمؿ ذم يمت٤مسمف وهق سمٛمٙم٤مرم إظمالق ووده٤م قمٚمٞمؿ ﴿
ٻ  ٻ  پ  پ      پ     پ  ڀ    ٱ  ٻ  ٻ

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  
قمـ آهمتٞم٤مب وؾم٥م إُمقات ط رشمٙم٤مب ًمٜمٝمل اًمٜمٌل ﴾ وآٹ

ڑ  ک    ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ       ضمًٞمؿ ﴿
ومٞمٛمـ يمتؿ ُم٤م قمٜمده ُمـ اًمٕمٚمؿ قمٜمد ًمٕمـ ط ﴾ وىمد روي قمٜمف ڳ  ڳ

ؿ وذًمؽ ومٞمام أظمؼمٟم٤م اًمِمٞمخ أسمق آظمر هذه إُم٦م أوهل٤م ُم٤مًمف ُمـ اًمقزر واإلصم

احلًـ قمكم سمـ اعمًٚمؿ اًمًٚمٛمل أظمؼمٟم٤م أسمق حمٛمد قمٌداًمٕمزيز سمـ أمحد 

اًمّمقذم إُمالًء أظمؼمٟم٤م أسمق سمٙمر أمحد سمـ ـمٚمح٦م سمـ ه٤مرون اعمٜم٘مل أظمؼمٟم٤م 

حمٛمد سمـ قمٌداهلل اًمِم٤مومٕمل وأظمؼمٟم٤م اًمِمٞمخ٤من أسمق احلًـ قمكم سمـ أمحد 
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ل ىم٤مٓ أظمؼمٟم٤م أسمق سمٙمر أمحد اًمٖم٤ًمين وأسمق اًمٜمجؿ سمدر سمـ قمٌداهلل اًمِمٞمح

سمـ قمكم اخلٓمٞم٥م أظمؼمٟم٤م أمحد سمـ حمٛمد سمـ رزق أظمؼمٟم٤م أسمق ؾمٝمؾ أمحد سمـ 

حمٛمد سمـ قمٌداهلل سمـ زي٤مد اًم٘مٓم٤من ىم٤مل أظمؼمٟم٤م حمٛمد سمـ اًمٗمرج إزرق 

أظمؼمٟم٤م ظمٚمػ سمـ متٞمؿ أظمؼمٟم٤م قمٌداهلل سمـ اًمني قمـ حمٛمد سمـ اعمٜمٙمدر 

ٜم٧م آظمر هذه إُم٦م أوهل٤م ىم٤مل )إذا ًمٕمط قمـ ضم٤مسمر ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

ومٛمـ يم٤من قمٜمده قمٚمؿ ومٚمٞمٔمٝمره وم٢من يم٤مشمؿ اًمٕمٚمؿ يقُمئذ يمٙم٤مشمؿ ُم٤م أٟمزل قمغم 

شم٤مسمٕمف هي٩م سمـ يقٟمس وحمٛمد سمـ قمٌداًمرطمٞمؿ ص٤مقم٘م٦م قمـ ط( حمٛمد 

ظمٚمػ ورواه همػمه قمـ اسمـ اًمني ومزاد ذم إؾمٜم٤مده صمالصم٦م أٟمٗمس أظمؼمٟم٤م 

ـ قمكم سمـ اًمِمٞمخ أسمق احلًـ قمكم سمـ أمحد سمـ ُمٜمّمقر اًمٗم٘مٞمف وأسمق احلً

احلًـ سمـ ؾمٕمٞمد سمدُمِمؼ ىم٤مٓ أظمؼمٟم٤م وأسمق اًمٜمجؿ اًمِمٞمحل سمٌٖمداد ىم٤مٓ 

أظمؼمٟم٤م أسمق سمٙمر أمحد سمـ قمكم سمـ صم٤مسم٧م احل٤مومظ أظمؼمٟم٤م أسمق احلًـ 

قمٌداًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ قمٌداهلل إصٗمٝم٤مين مه٤م ىم٤مل أظمؼمٟم٤م ؾمٚمٞمامن سمـ 

 أمحد اًمٓمؼماين أظمؼمٟم٤م أمحد سمـ ظمٚمٞمؾ احلٚمٌل ىم٤مل أظمؼمٟم٤م قمٌداهلل سمـ

اًمني إٟمٓم٤ميمل أظمؼمٟم٤م ؾمٕمٞمد سمـ زيمري٤م اعمدايٜمل قمـ قمٜم٦ًٌم سمـ 

ىم٤مل:  قمٌداًمرمحـ قمـ حمٛمد سمـ زاذان قمـ حمٛمد سمـ اعمٜمٙمدر قمـ ضم٤مسمر 

)إذا ًمٕمـ آظمر هذه إُم٦م أوهل٤م ومٛمـ يم٤من قمٜمده قمٚمؿ ط: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

وهٙمذا ط( ومٚمٞمٔمٝمره وم٢من يم٤مشمؿ اًمٕمٚمؿ يقُمئذ يمٙم٤مشمؿ ُم٤م أٟمزل قمغم حمٛمد 

ن ُمقؾمك سمـ اًمٜمٕمامن اعمٍمي قمـ قمٌداهلل سمـ اًمني رواه أسمق ه٤مرو

أظمؼمٟم٤مه أسمق احلًـ سمـ ىمٌٞمس ىم٤مل أظمؼمٟم٤م وأسمق اًمٜمجؿ اًمت٤مضمر ىم٤مل أظمؼمٟم٤م 

أسمق سمٙمر اخلٓمٞم٥م ىم٤مل أظمؼمٟم٤م اسمـ رزق أظمؼمٟم٤م أسمق إؾمامقمٞمؾ سمـ زي٤مد 

طمدصمٜمل أسمق قمٌداهلل حمٛمد سمـ يقؾمػ سمـ سمنم اهلروي أظمؼمٟم٤م ُمقؾمك سمـ 

أظمؼمٟم٤م قمٌداهلل سمـ اًمني سم٤مٟمٓم٤ميمٞم٦م ىم٤مل  اًمٜمٕمامن اعمٍمي أسمق ه٤مرون

أظمؼمٟم٤م ؾمٕمٞمد سمـ زيمري٤م اعمدايٜمل قمـ قمٜم٦ًٌم سمـ قمٌداًمرمحـ قمـ حمٛمد سمـ 

زاذان قمـ حمٛمد سمـ اعمٜمٙمدر قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌداهلل ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 
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)إذا ًمٕمٜم٧م آظمر هذه إُم٦م أوهل٤م( صمؿ ذيمر احلدي٨م وأظمؼمٟم٤م اًمنميػ  ط

٤مد اًمٕمٚمقي اخلٓمٞم٥م سمدُمِمؼ أظمؼمٟم٤م أسمق أسمق اًم٘م٤مؾمؿ قمكم سمـ إسمراهٞمؿ اًمٕمٌ

احلًـ حمٛمد سمـ قمٌداًمرمحـ سمـ قمثامن سمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ يقؾمػ سمـ وم٤مرس 

سمـ ؾمقار اعمٞم٤مٟمجل وأظمؼمٟم٤م اًمِمٞمخ أسمق اًم٘م٤مؾمؿ زاهر سمـ ـم٤مهر سمـ حمٛمد 

سمـ حمٛمد اعمٕمدل اًمِمح٤مُمل سمٜمٞم٤ًمسمقر ىم٤مل ىمرىء قمغم أيب قمثامن ؾمٕمٞمد سمـ 

أظمؼميمؿ أسمق قمٛمرو حمٛمد سمـ  حمٛمد سمـ أمحد احلػمي وأٟم٤م طم٤مض ىمٞمؾ ًمف

أمحد سمـ محدان احلػمي ىم٤مٓ أظمؼمٟم٤م حمٛمد سمـ إؾمح٤مق سمـ إسمراهٞمؿ اًمث٘مٗمل 

ىم٤مل أظمؼمٟم٤م ىمتٞم٦ٌم سمـ ؾمٕمٞمد ىم٤مل أظمؼمٟم٤م قمٌٞمس سمـ ُمٞمٛمقن قمـ قمًؾ سمـ 

ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل  ؾمٗمٞم٤من قمـ قمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌداهلل 

ر( ًمٗمظ طمدي٨م سمٚمج٤مم ُمـ ٟم٤م )ُمـ يمتؿ قمٚماًم أجلٛمف اهلل ط اهلل 

اعمٞم٤مٟمجل أظمؼمٟم٤م أسمق احلًـ قمكم سمـ أمحد سمـ ُمٜمّمقر سمـ ىمٌٞمس اًمٖم٤ًمين 

ىم٤مل وأظمؼمٟم٤م أسمق ُمٜمّمقر قمٌداًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ قمٌداًمقاطمد سمـ زريؼ 

اًمِمٞم٤ٌمين ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م أسمق سمٙمر أمحد سمـ قمكم سمـ صم٤مسم٧م اخلٓمٞم٥م ىم٤مل: 

داهلل أظمؼمٟم٤م حمٛمد سمـ أمحد سمـ رزق واحلًـ سمـ أيب سمٙمر ىم٤مٓ أظمؼمٟم٤م قمٌ

سمـ إؾمح٤مق اًمٌٖمقي ح ىم٤مل أسمق سمٙمر وأظمؼمين هالل سمـ حمٛمد احلْم٤مر 

أظمؼمٟم٤م أسمق قمكم حمٛمد سمـ أمحد سمـ احلًـ سمـ اًمّمقاف ىم٤مٓ أظمؼمٟم٤م سمنم 

سمـ ُمقؾمك أظمؼمٟم٤م أسمق قمٌداهلل حمٛمد سمـ اًمٗمرج سمـ ومْم٤مًم٦م قمـ أسمٞمف اًمٗمرج 

سمـ ومْم٤مًم٦م قمـ حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد إٟمّم٤مري قمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 

)إذا ومٕمٚم٧م أُمتل مخس قمنمة ظمّمٚم٦م طمؾ مه٤م ط ىم٤مل رؾمقل اهلل  ىم٤مل:

اًمٌالء ىمٞمؾ ي٤م رؾمقل اهلل وُم٤م هل؟ ىم٤مل: إذا يم٤من اعمٖمٜمؿ دوًٓ وإُم٤مٟم٦م 

ُمٖمٜماًم واًمزيم٤مة ُمٖمرُم٤ًم وأـم٤مع اًمرضمؾ زوضمتف وقمؼ أُمف وسمر صدي٘مف وضمٗم٤م 

أسم٤مه وأيمرم اًمرضمؾ خم٤موم٦م ذه ويم٤من زقمٞمؿ اًم٘مقم أرذهلؿ وارشمٗمٕم٧م 

٤مضمد وذب اخلٛمر وًمٌس احلرير واختذوا اًم٘مٞم٤من إصقات ذم اعمً

واعمٕم٤مزف وًمٕمـ آظمر هذه إُم٦م أوهل٤م ومؽمىمٌقا قمٜمد ذًمؽ صمالصم٤ًم رحي٤ًم محراء 
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وظمًٗم٤ًم وُمًخ٤ًم( واًمٚمٗمظ حلدي٨م اسمـ اًمّمقاف وأظمؼمٟم٤م اًمِمٞمخ أسمق 

ؾمٝمؾ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد سمـ ؾمٕمدويف آصٌٝم٤مين اعمٕمدل سمٌٖمداد 

ًمٗمْمؾ سمـ حمٛمد سمـ قمٌداهلل احلالوي أظمؼمٟم٤م أسمق اًمٗمْمؾ حمٛمد سمـ ا

احل٤مومظ أظمؼمٟم٤م سمٙمر سمـ ؾمٝمؾ سمـ ُمقؾمك سمـ حيٞمك اًمٌٚم٘م٤موي ىم٤مل أظمؼمٟم٤م 

 زيد سمـ اعمًقر قمـ اًمزهري قمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م قمـ أيب هريرة 

)ُم٤م آشمك اهلل قم٤معم٤ًم قمٚماًم إٓ أظمذ قمٚمٞمف اعمٞمث٤مق أن ٓ ط ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

ٕمٚمؿ سمتحريٛمٝم٤م أُمر يمٌػم وُم٤م ورد ذم يٙمتٛمف( وم٤مإلىمدام قمغم اًمٖمٞم٦ٌم ُمع اًم

اًمٜمٝمل قمٜمٝم٤م وقمـ ؾم٥م إُمقات يمثػم واؾمت٘مّم٤مء ذيمره واًمرواي٦م سمٓمرىمف 

وأؾم٤مٟمٞمده قمًػم واًمًٕمٞمد ُمـ يمػ قمـ ذًمؽ ويمٗم٤مه ُمـ ذيمر اًمٞمًػم 

أظمؼمٟم٤م اًمِمٞمخ أسمق قمٌداهلل احلًلم سمـ قمٌداعمٚمؽ سمـ احلًلم إدي٥م 

ًمث٘مٗمل إدي٥م أظمؼمٟم٤م سم٠مصٌٝم٤من أظمؼمٟم٤م أسمق ـم٤مهر أمحد سمـ حمٛمقد سمـ أمحد ا

أسمقسمٙمر حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ قمكم اًم٘مري أظمؼمٟم٤م أسمق يٕمغم أمحد سمـ قمكم 

أظمؼمٟم٤م حمٛمد سمـ  اعمقصكم أظمؼمٟم٤م احلٙمؿ سمـ ُمقؾمك سمـ حمٛمد سمـ ؾمٚمٛم٦م

ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل  إؾمح٤مق قمـ قمٛمف ُمقؾمك سمـ ي٤ًمر قمـ أيب هريرة 

ة ومٞم٘م٤مل )ُمـ أيمؾ ُمـ حلؿ أظمٞمف ذم اًمدٟمٞم٤م ىمرب ًمف حلٛمف ذم أظمرط اهلل 

ًمف يمٚمف ُمٞمت٤ًم يمام أيمٚمتف طمٞم٤ًم ىم٤مل ومٞم٠ميمٚمف ويٙمٚمح ويّمٞمح( وأظمؼمٟم٤م اًمِمٞمخ 

أسمق إقمز ىمراشمٙملم سمـ إؾمٕمد سمـ اعمذيمقر إزضمل سمٌٖمداد ىم٤مل أظمؼمٟم٤م 

أسمق حمٛمد احلًـ سمـ قمكم سمـ حمٛمد اجلقهري أظمؼمٟم٤م أسمق احلًـ قمكم سمـ 

اق ىم٤مل أظمؼمٟم٤م حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ أسم٤من  حمٛمد سمـ أمحد سمـ ًم١مًم١م اًمقرَّ

اًمناج أظمؼمٟم٤م حيٞمك سمـ قمٌداحلٛمٞمد احلامين أظمؼمٟم٤م أسمقسمٙمر سمـ قمٞم٤مش قمـ 

ىم٤مل: ىم٤مل  إقمٛمش قمـ ؾمٕمٞمد سمـ قمٌداهلل سمـ ضمري٩م قمـ أيب سمرزة 

)ي٤م ُمٕمنم ُمـ آُمـ سمٚم٤ًمٟمف وعم٤م ي١مُمـ سم٘مٚمٌف ٓ شمتٌٕمقا ط رؾمقل اهلل 

قمقرات اعمًٚمٛملم وٓ قمثراهتؿ وم٢من ُمـ شمتٌع قمثرات اعمًٚمٛملم شمتٌع اهلل 

قمثرشمف وُمـ شمتٌع اهلل قمثرشمف يٗمْمحف وإن يم٤من ذم سمٞمتف( رواه أمحد سمـ طمٜمٌؾ 
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ذم ُمًٜمده قمـ أؾمقد سمـ قم٤مُمر قمـ أيب سمٙمر سمـ قمٞم٤مش وأظمؼمٟم٤م اًمِمٞمخ٤من 

أسمق اًم٘م٤مؾمؿ إؾمامقمٞمؾ سمـ أمحد سمـ قمٛمر سمـ اًمًٛمرىمٜمدي وأسمق ضمٕمٗمر حمٛمد 

سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ اًمًٛمٜم٤مين اًمقيمٞمؾ سمٌٖمداد ىم٤مٓ أظمؼمٟم٤م أسمق حمٛمد 

 سمـ حمٛمد سمـ قمٌداهلل اًمٍميٗمٞمٜمل أظمؼمٟم٤م قمٌٞمداهلل سمـ حمٛمد سمـ قمٌداهلل

طم٤ٌمسم٦م اًمٌزار ىم٤مل أظمؼمٟم٤م قمٌداهلل سمـ حمٛمد سمـ قمٌداًمٕمزيز اًمٌٖمقي أظمؼمٟم٤م 

قمـ جم٤مهد قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمكم سمـ اجلٕمد قمـ ؿمٕم٦ٌم قمـ إقمٛمش 

ىم٤مل )ٓ شمًٌقا إُمقات وم٢مهنؿ ىمد أومْمقا إمم ُم٤م ط شمٕم٤ممم قمٜمٝم٤م قمـ اًمٜمٌل 

ومل ي٘مؾ ومٞمف قمكم أظمؼمٟم٤مه رواه اًمٌخ٤مري ذم اًمّمحٞمح قمـ قمكم سمـ  ىمدُمقا(

 اجلٕمد وهذا اًم٘مدر ذم هذا اعمٕمٜمك يم٤مٍف وًمّمدر ُمـ وومؼ ًمالٟمتٗم٤مع سمف ؿم٤مف

 هـ يمالم اسمـ قم٤ًميمر..ا

 المطلب الثالث: أبو حنيفة إمام الفقهاء ومن أفاضل العباد:
ًمٕمٚمامء إذا شم٘مرر ُم٤م شم٘مدم ُمـ طمرُم٦م إيذاء اٟمتٝم٤مك واٟمت٘م٤مص اًمٗم٘مٝم٤مء وا

واعمتٕمٚمٛملم شمٌلم أن ُم٤م ومٕمٚمف اعم١مًمػ طمرام وُمٜمٙمر ذقم٤ًم دم٥م إزاًمتف 

وسم٤مـمؾ دم٥م حم٤مرسمتف إذ ُمـ اعمٕمٚمقم اعم٘مرر سمداه٦م أن أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م ُمـ أئٛم٦م 

اعمًٚمٛملم وؾم٤مداهتؿ سمؾ هق إُم٤مم اًمٗم٘مٝم٤مء، ىم٤مل احل٤مومظ اًمذهٌل ذم ؾمػم 

 اًمرأي ذم شمرمج٦م أيب طمٜمٞمٗم٦م: وأُم٤م اًمٗم٘مف واًمتدىمٞمؼ ذم 6أقمالم اًمٜمٌالء ج

وهمقاُمْمف وم٢مًمٞمف اعمٜمتٝمك واًمٜم٤مس قمٚمٞمف قمٞم٤مل ذم ذًمؽ. وىم٤مل اسمـ اعم٤ٌمرك 

أسمق طمٜمٞمٗم٦م أوم٘مف اًمٜم٤مس. وىم٤مل اًمِم٤مومٕمل: اًمٜم٤مس ذم اًمٗم٘مف قمٞم٤مل قمغم أيب 

طمٜمٞمٗم٦م. وىم٤مل ضمرير ىم٤مل زم ُمٖمػمة ضم٤مًمس أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م شمٗم٘مف وم٢من إسمراهٞمؿ 

ذم  وىم٤مل طمٗمص سمـ همٞم٤مث: يمالم أيب طمٜمٞمٗم٦م اًمٜمخٕمل ًمق يم٤من طمٞم٤ًم جل٤مًمًف

اًمٗم٘مف أدق ُمـ اًمِمٕمر ٓ يٕمٞمٌف إٓ ضم٤مهؾ. وىم٤مل قمكم سمـ قم٤مصؿ ًمق وزن 

أيب طمٜمٞمٗم٦م سمٕمٚمؿ أهؾ زُم٤مٟمف ًمرضمح قمٚمٞمٝمؿ. ىم٤مل اًمذهٌل: ُم٤مم قمٚمؿ اإل

 اإلُم٤مُم٦م ذم اًمٗم٘مف ودىم٤مئ٘مف ُمًٚمٛم٦م إمم هذا اإلُم٤مم. وهذا أُمر ٓ ؿمؽ ومٞمف.
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 وًمٞمس يّمح ذم إذه٤من رء

 

 إذا اطمت٤مج اًمٜمٝم٤مر إمم دًمٞمؾ 

 ٓم٤ًم ُمـ ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء.هـ ُمٚمت٘م-ا 
ي٘مقل اًمٕمالُم٦م اعمحدث فمٗمر ذم يمت٤مسمف ىمقاقمد ذم قمٚمؿ احلدي٨م 
اعمٓمٌقع سمتح٘مٞمؼ اعمحدث قمٌداًمٗمت٤مح أسمق همده رمحف اهلل ُم٤م ٟمّمف: أُم٤م أسمق 
طمٜمٞمٗم٦م ومام أدراك ُم٤م أسمق طمٜمٞمٗم٦م إُم٤مم إئٛم٦م هاج إُم٦م يم٤مؿمػ اًمٖمٛم٦م ذو 

م ووم٤مز سمٗمْمؾ ُمٜم٤مىم٥م مج٦م ـمٌؼ قمٚمٛمف اًمنمق واًمٖمرب ُمـ دي٤مر اإلؾمال
اًمت٤مسمٕمٞم٦م ذم قمٍمه ُمـ سملم إٟم٤مم أذقمـ إلُم٤مُمتف واقمؽمف سمجالًمتف أضمٚم٦م 
اًمٕمٚمامء إقمالم وأصمٜمك قمٚمٞمف سمًٕم٦م اًمٕمٚمؿ وضمقدة احلٗمظ ودىم٦م اًمٗمٝمؿ 

ُمع وصٗمٝمؿ إي٤مه سم٤مًمزهد  (4)مج٤مقم٦م ُمـ اعمٕمدًملم وومئ٦م ُمـ اعمحدصملم
ُمـ واًمقرع اًمت٤مم واًم٘مٌقل اًمٕم٤مم ُمـ اخلقاص واًمٕمقام، وًمٜمذيمر ه٤مهٜم٤م 

أطمقاًمف اًمٕمٚمٞم٦م ىمدرًا ضوري٤ًم ُمـ ُمٜم٤مىمٌف اجلٚمٞم٦م شمؼميم٤ًم وشمٞمٛمٜم٤ًم ٓ شمزيمٞم٦م 
أضمؾ وأرومع ُمـ صمٜم٤مء اًم٘م٤مسيـ ُم٘م٤مُم٤ًم وأطمًـ ُم٘مٞماًل  وشمٕمدياًل وم٢مٟمف 

وُمـ أراد اًمًٌط ذم ُمٕمروم٦م أطمقاًمف وُمٜم٤مىمٌف ودرضمتف ذم اًمٕمٚمؿ ٓ ؾمٞمام ذم 
اًمزُمـ زدراء سم٢مُم٤مم إٟمج٤مء اًمقـمـ قمـ آ "احلدي٨م ومٚمػماضمع رؾم٤مًمتٜم٤م 

وٟمحـ ٟمٚمخّمٝم٤م ًمؽ ه٤م هٜم٤م ويمؾ ىمقل قمزوٟم٤مه ذم هذا اًمٗمّمؾ إمم  (2)"
أطمد ومل ٟمذيمر ُم٠مظمذه أٟمف ُمـ أي يمت٤مب وذم أي صٗمح٦م ُمٜمف وم٢مٟمف ُمذيمقر 

ُمع ذيمر اعم٠مظمذ ُم٘مٞمدًا سم٤مًمّمٗمح٤مت ومٚمٞمتٜمٌف ًمذًمؽ  "إٟمج٤مء اًمقـمـ  "ذم 
 وإٟمام ومٕمٚمٜم٤م ذًمؽ روُم٤ًم ًمالظمتّم٤مر.

                                                           

يم٤من أسمق طمٜمٞمٗم٦م اًمٜمٕمامن سمـ صم٤مسم٧م  ":  244:4( ىم٤مل اًمذهٌل ذم اًمٕمؼم 4)
ُمـ أذيمٞم٤مء سمٜمل آدم مجع اًمٗم٘مف واًمٕم٤ٌمدة واًمقرع واًمًخ٤مء وُمقًمده ؾمٜم٦م 

ٟملم وهق أطمد أىمقال صمالصم٦م ذم وٓدشمف رأى أٟم٤ًًم وشمقذم ؾمٜم٦م مخًلم صمام
 .قمٌداًمٗمت٤مح "وُمئ٦م 

هـ حمٛمد ا.( ـمٌع طمديث٤ًم سم٤مؾمؿ ] أسمق طمٜمٞمٗم٦م وأصح٤مسمف اعمحدصمقن [ 2)

 قم٤مُمقه.
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 ه عنه: ثبوت تابعية الإمام أبي حنيفة رضي الل   
اقمٚمؿ أن مجٝمقر اعمحدصملم قمغم أن اًمرضمؾ سمٛمجرد اًمٚم٘مٞم٤م واًمرؤي٦م 

يّمػم شم٤مسمٕمٞم٤ًم وٓ يِمؽمط أن يّمح٥م اًمّمح٤ميب ُمدة ىم٤مل احل٤مومظ ذم ذح 

اًمٜمخ٦ٌم: هذا هق اعمخت٤مر وإُم٤مُمٜم٤م إقمٔمؿ ىمد صمٌت٧م رؤيتف ًمٌٕمض اًمّمح٤مسم٦م 

 واظمتٚمػ ذم روايتف قمٜمٝمؿ ىم٤مل اإلُم٤مم قمكم اًم٘م٤مري واعمٕمتٛمد صمٌقهت٤م.

سح سمرؤيتف ٕٟمس ويمقٟمف شم٤مسمٕمٞم٤ًم قمغم اعمخت٤مر مجع قمٔمٞمؿ ُمـ وىمد 

اعمحدصملم وأهؾ اًمٕمٚمؿ سم٤مٕظم٤ٌمر ُمٜمٝمؿ اسمـ ؾمٕمد ص٤مطم٥م اًمٓمٌ٘م٤مت 

واحل٤مومظ اًمذهٌل ذم شمذيمرة احلٗم٤مظ واحل٤مومظ اسمـ طمجر ذم ضمقاب ومتٞم٤م ىمد 

واحل٤مومظ اًمٕمراىمل واًمدارىمٓمٜمل واإلُم٤مم أسمق  (4)رومٕم٧م إًمٞمف ذم ذًمؽ

د اًمٓمؼمي اعم٘مريء اًمِم٤مومٕمل وأصم٧ٌم ُمٕمنم قمٌداًمٙمريؿ سمـ قمٌداًمّمٛم

واحل٤مومظ اًمًٞمقـمل وطمٙمؿ سمٕمدم سمٓمالن  (2)روايتف قمـ اًمّمح٤مسم٦م أيْم٤مً 

اًمرواي٦م أيْم٤ًم واحل٤مومظ أسمق احلج٤مج اعمزي واحل٤مومظ اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي 

واحل٤مومظ اسمـ اجلقزي واحل٤مومظ اسمـ قمٌداًمؼم واحل٤مومظ اًمًٛمٕم٤مين ذم يمت٤مب 

ٖمٜمل اعم٘مدد واإلُم٤مم إٟم٤ًمب ًمف واإلُم٤مم اًمٜمقوي واحل٤مومظ قمٌداًم

وص٤مطم٥م ُمرآة  (3)اجلزري واًمتقرسمِمتل وص٤مطم٥م يمِمػ اًمٙمِم٤مف

اجلٜم٤من اإلُم٤مم اًمٞم٤مومٕمل واًمٕمالُم٦م اسمـ طمجر اعمٙمل اًمِم٤مومٕمل واًمٕمالُم٦م أمحد 

اًم٘مًٓمالين طمٞم٨م قمده ُمـ اًمت٤مسمٕملم واًمٕمالُم٦م إزٟمٞم٘مل ذم ُمديٜم٦م اًمٕمٚمقم 

                                                           

 قمٌداًمٗمت٤مح. 5-4( وىمد أورده٤م اًمًٞمقـمل ذم شمٌٞمٞمض اًمّمحٞمٗم٦م صـ4)

قاهر اعمْمٞم٦م ( أٟمٔمر أؾمامء اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ ؾمٛمع ُمٜمٝمؿ أسمق طمٜمٞمٗم٦م ذم اجل2)

 قمٌداًمٗمت٤مح. 28-4ذم ـمٌ٘م٤مت احلٜمٗمٞم٦م ًمٚم٘مرر ج 

هق هاج اًمديـ قمٛمر سمـ رؾمالن اًمٌٚم٘مٞمٜمل ؿمٞمخ اإلؾمالم ذم قمٍمه ( 3)

هذا ذم يمِمػ هـ وضم٤مء اؾمؿ يمت٤مسمف 805وؿمٞمخ احل٤مومظ اسمـ طمجر شمقذم ؾمٜم٦م 

 : اًمٙمِم٤مف قمغم اًمٙمِم٤مف قمٌداًمٗمت٤مح.هٙمذا 4479:2اًمٔمٜمقن ج 
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ي٥م وُمٜمدرج واًمٕمالُم٦م سمدر اًمديـ اًمٕمٞمٜمل احلٜمٗمل. وم٠مسمق طمٜمٞمٗم٦م شم٤مسمٕمل سمال ر

پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿
ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ ٿ  ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  

 .﴾ ا.هـڤ

أطمد اعمجتٝمديـ ذم اًمٕم٤ٌمدة وه٤مك ـمروم٤ًم ُمـ  وًم٘مد يم٤من أسمق طمٜمٞمٗم٦م 

: ٟم٘مؾ قمٜمف أٟمف (2)ذم رؾم٤مًمتف (4)قم٤ٌمدشمف ىم٤مل ؿمٛمس إئٛم٦م اًمٙمردري

وىمٞمؾ أرسمٕملم ؾمٜم٦م ويم٤من صغم اًمٗمجر سمقوقء اًمٕمِم٤مء سمٜمٞمػ وصمالصملم ؾمٜم٦م 

خيتؿ اًم٘مرآن ذم يمؾ يقم وًمٞمٚم٦م ُمرة وذم رُمْم٤من يمؾ يقم ُمرشملم ُمرة ذم 

اًمٜمٝم٤مر وُمرة ذم اًمٚمٞمؾ. وىم٤مل اسمـ اعم٤ٌمرك: يم٤من أسمق طمٜمٞمٗم٦م جيٛمع اًم٘مرآن ذم 

ريمٕمتلم وىم٤مل أيْم٤ًم أرسمٕم٦م ُمـ إئٛم٦م ظمتٛمقا اًم٘مرآن ذم ريمٕمتلم قمثامن سمـ 

 ٜمٞمٗم٦م اٟمتٝمك ُمٚمخّم٤ًم.قمٗم٤من ومتٞمؿ اًمداري وؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم وأسمق طم

                                                           

ٙمردري سمٗمتح اًمٙم٤مف ٟم٦ًٌم إمم يمردر ( و هق حمٛمد سمـ قمٌداًمًت٤مر اًم4)

وٟمِم٠م سمخقارزم وىمرأ 559ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ أقمامل ضمرضم٤مٟمٞم٦م ظمقارزم وًمد ؾمٜم٦م 

إدب قمغم ٟم٤مس اًمديـ اعمٓمرزي ص٤مطم٥م اعمٖمرب صمؿ ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ 

واضمتٝمد وأظمذ قمـ يم٤ٌمر اًمٗم٘مٝم٤مء ُمٜمٝمؿ ريمـ اإلؾمالم إُم٤مم زاده ص٤مطم٥م 

ذقم٦م اإلؾمالم وُمٜمٝمؿ ىم٤موٞمخ٤من ص٤مطم٥م اًمٗمت٤موى وُمٜمٝمؿ ص٤مطم٥م 

هلداي٦م وسمرع ووم٤مق أىمراٟمف وأىمر ًمف سم٤مًمٗمْمؾ واًمت٘مدم أهؾ زُم٤مٟمف ُم٤مت ا

سمٌخ٤مرى ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وأرسمٕملم وؾمتامئ٦م يمذا ىم٤مل حمٛمقد سمـ ؾمٚمٞمامن اًمٙمٗمقي 

 ذم اقمالم إظمٞم٤مر ُمٜمف رمحف اهلل شمٕم٤ممم.

( هل اًمٙمت٤مب اعمٕمروف سم٤مؾمؿ ُمٜم٤مىم٥م اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م وهق ُمٓمٌقع 2)

واًمٕم٤ٌمرة ذم إصٚملم  242-244:4ذم جمٚمديـ ي٘مع هذا اًمٜمص ُمٜمف ج 

 وىمع ومٞمٝم٤م حتريػ وؾم٘مط صححتٝم٤م ُمـ اعمٜم٤مىم٥م.
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ًمٚمٜمقوي قمـ إسمراهٞمؿ سمـ قمٙمرُم٦م  (4)وذم هتذي٥م إؾمامء واًمٚمٖم٤مت

ىم٤مل ُم٤م  قمٞمٞمٜم٦مىم٤مل: ُم٤م رأي٧م أورع وٓ أوم٘مف ُمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م وقمـ ؾمٗمٞم٤من سمـ 

ىمدم ُمٙم٦م ذم وىمتٜم٤م رضمؾ أيمثر صالة ُمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م وقمـ حيٞمك سمـ أيقب 

ٜمٌٞمؾ ىم٤مل يم٤من اًمزاهد ىم٤مل يم٤من أسمق طمٜمٞمٗم٦م ٓ يٜم٤مم اًمٚمٞمؾ وقمـ أيب قم٤مصؿ اًم

 ًمٙمثرة صالشمف. (2)أسمق طمٜمٞمٗم٦م يًٛمل اًمقشمد

وقمـ أؾمد سمـ قمٛمرو ىم٤مل: صغم أسمق طمٜمٞمٗم٦م اًمٗمجر سمقوقء اًمٕمِم٤مء 

أرسمٕملم ؾمٜم٦م ويم٤من قم٤مُم٦م اًمٚمٞمؾ ي٘مرأ اًم٘مرآن ذم ريمٕم٦م ويم٤من يًٛمع سمٙم٤مؤه 

طمتك يرمحف ضمػماٟمف وطمٗمظ قمٚمٞمف أٟمف ظمتؿ اًم٘مرآن ذم اعمقوع اًمذي شمقذم 

 ومٞمف ؾمٌٕم٦م آٓف ُمرة.

ـ سمـ قمامرة أٟمف همًؾ أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م طملم شمقذم وىم٤مل: همٗمر وقمـ احلً

اهلل ًمؽ مل شمٗمٓمر ُمٜمذ صمالصملم ؾمٜم٦م ومل شمتقؾمد يٛمٞمٜمؽ ذم اًمٚمٞمؾ ُمٜمذ أرسمٕملم 

ؾمٜم٦م وقمـ اسمـ اعم٤ٌمرك أن أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م صغم مخ٤ًًم وأرسمٕملم ؾمٜم٦م اًمّمٚمقات 

 اخلٛمس سمقوقء واطمد ويم٤من جيٛمع اًم٘مرآن ذم ريمٕمتلم.

أيب طمٜمٞمٗم٦م إذ ؾمٛمع رضماًل  وقمـ أيب يقؾمػ ىم٤مل سمٞمٜم٤م أٟم٤م أُمٌم ُمع

ي٘مقل ًمرضمؾ هذا أسمق طمٜمٞمٗم٦م ٓ يٜم٤مم اًمٚمٞمؾ وم٘م٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م ٓ يتحدث قمٜمل 

وهذا ىمٚمٞمؾ ُمـ يمثػم  سمام ٓ أومٕمٚمف ومٙم٤من حيٞمل اًمٚمٞمؾ صالًة ودقم٤مًء وشميقم٤مً 

 وهمٞمض ُمـ ومٞمض واإلؿم٤مرة شمٙمٗمل اًمٚمٌٞم٥م.
 

 
 
 

                                                           

 .220( صـ4)

 ( شمِمٌٞمٝم٤ًم سمقشمد اخلٞمٛم٦م ًمٓمقل ىمٞم٤مُمف ذم اًمّمالة2)
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 المطلب الرابع: لماذا هذه الحملة على أبي حنيفة؟
قمٚمٞمف ذم اًمٗم٘مف ومتح٤ًم  ومتح اهلل  اإلُم٤مم إقمٔمؿ أسمق طمٜمٞمٗم٦م هق 

قمٔمٞماًم ورزق وم٘مٝمف اًم٘مٌقل ومت٤مسمٕمف اًمٜم٤مس وم٠مصٌح أيمثر إئٛم٦م إرسمٕم٦م 

وٕيب  قمغم ـمري٘م٦م أيب طمٜمٞمٗم٦م  أشم٤ٌمقم٤ًم ومثٚمثل اعم١مُمٜملم يٕمٌدون اهلل 

يد ـمقمم ذم شم٘مرير اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م واًمرد قمغم اعمِمٌٝم٦م  طمٜمٞمٗم٦م 

ٗمل أوؾمع اعمذاه٥م ومروقم٤ًم وأيمثره٤م طمٙماًم واعمجًٛم٦م واعمذه٥م احلٜم

روٞمٝمؿ وأىمرمه٤م شمٜم٤موًٓ وخترجي٤ًم واؾمتٜم٤ٌمـم٤ًم وشم٠مصٞماًل وظمقارج اًمٕمٍم ٓ ي

ٕيب طمٜمٞمٗم٦م وًمٚمٛمذه٥م احلٜمٗمل هدُم٤ًم رء ُمـ ذًمؽ ومٜمّمٌقا اًمٕمداء 

ًمٚمؽماث اًمنمقمل اإلؾمالُمل اًمٕمٔمٞمؿ وإيذاء ٕيمؼم ىمدر ُمـ اعم١مُمٜملم ٕن 

قمٚمامء إُم٦م واًم٤ًٌمب واًمِمت٤مئؿ ُمـ صٗم٤مت ظمقارج اًمٕمٍم اًمقىمٞمٕم٦م ذم 

ًمٚمٛمخ٤مًمٗملم ًمٙمؾ هذا ؿمٜمَّقا هذه احلٛمٚم٦م قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م إلـمٗم٤مء ٟمقر اهلل 

  وي٠مسمك اهلل إٓ أن يتؿ ٟمقره وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل اًمٕمكم اًمٕمٔمٞمؿ.
 المطلب الخامس: أساب التحامل على أبي حنيفة رضي الل  ه عنه:

ذم اإلُم٤مم إقمٔمؿ  ظمالص٦م أؾم٤ٌمب حت٤مُمؾ سمٕمْمٝمؿ ويمالُمٝمؿ اًمًقء

 :شمرضمع ًمٚمت٤مزم 

اجلٝمؾ: ضمٝمؾ أوًمئؽ سمح٘مٞم٘م٦م طم٤مًمف ًمٌٕمد اعم٤ًموم٦م سمٞمٜمٝمؿ وسمٞمٜمف  -4

وقمدم شمقاومر أؾم٤ٌمب اًمٚم٘م٤مء أو اًمقاؾمٓم٦م اًمٓمٞم٦ٌم إُمٞمٜم٦م وُمـ اعمِمٝمقر ذم 

يمت٥م اًمًػم حت٤مُمؾ إوزاقمل إُم٤مم اًمِم٤مم قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م إُم٤مم اًمٕمراق 

 سمٕمض ُم٤ًمئؾ اإلُم٤مم ومٚمام طمتك أـمٚمع قمٌداهلل سمـ اعم٤ٌمرك إوزاقمل قمغم

٥م اسمـ اعم٤ٌمرك ذم اجلٚمقس  قمرف أهن٤م ُمـ ُم٤ًمئٚمف شم٤مب مم٤م يم٤من ُمٜمف ورهمَّ

 زداد إقمج٤مسمف وأظمذ قمٜمف يمام ؾمٞم٠ميت شمٗمّمٞمٚمف إن ؿم٤مء اهلل.اإًمٞمف صمؿ طملم ًم٘مٞمف 

اعمٕم٤مسة: ُمٕم٤مسة سمٕمْمٝمؿ ًمف وىمد ٟم٘مؾ سمٕمض شمالُمذة  -2

٤مسة شمدومع اعمٕم٤مسيـ ًمف يمالُمٝمؿ دون متحٞمص وشمدىمٞمؼ وُمٕمٚمقم أن اعمٕم
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إىمران إمم اًمتٜم٤مومس ذم اًمٙمالم اًمًقء إٓ ُمـ طمٗمٔمف اهلل شمٕم٤ممم، ىم٤مل 

اًمذهٌل رمحف اهلل ذم شمذيمرة احلٗم٤مظ ذم شمرمج٦م احل٤مومظ أيب ٟمٕمٞمؿ: يمالم اسمـ 

ُمٜمده ذم أيب ٟمٕمٞمؿ ومٔمٞمع ٓ أطم٥م طمٙم٤ميتف وٓ أىمٌؾ ىمقل يمؾ ُمٜمٝمام ذم 

ٝمؿ ذم سمٕمض أظمر سمؾ مه٤م قمٜمدي ُم٘مٌقٓن إمم أن ىم٤مل يمالم إىمران سمٕمْم

ٓ يٕم٠ٌم سمف ٓ ؾمٞمام إذا ٓح ًمؽ أٟمف ًمٕمداوة أو عمذه٥م أو طمًد وُم٤م يٜمجقا 

ُمٜمف إٓ ُمـ قمّمٛمف اهلل وُم٤م قمٚمٛم٧م أن قمٍمًا ُمـ إقمّم٤مر ؾمٚمؿ أهٚمف ُمـ 

 ذًمؽ ؾمقى إٟمٌٞم٤مء واًمّمدي٘ملم وًمق ؿمئ٧م ًمندت ُمـ ذًمؽ يمراريس.

احلًد: واحلًد هق احل٤مًم٘م٦م حيٚمؼ اًمديـ ويٜمحرف سم٤مًمٚم٤ًمن  -3

٤مدة سم٤مًمٞم٘ملم ورطمؿ اهلل احلًـ اسمـ قمامرة اًمٕم٤مسمد اًمزاهد وم٘مد أظمذ قمـ اًمِمٝم

يقُم٤ًم سمريم٤مب اإلُم٤مم رمحف اهلل شمٕم٤ممم وهق ي٘مقل واهلل ُم٤م أدريمٜم٤م أطمدًا يتٙمٚمؿ 

ذم اًمٗم٘مف أسمٚمغ وٓ أصؼم وٓ أطمي ُمٜمؽ وإٟمؽ ًمًٞمد ُمـ شمٙمٚمؿ ومٞمف ذم 

وىمتؽ همػم ُمداومع وُم٤م يتٙمٚمٛمقن ومٞمؽ إٓ طمًدًا. ذيمره اعمقومؼ اعمٙمل ذم 

ُمٜم٤مىمٌف وذم اعمّمدر ٟمٗمًف أن حيٞمك سمـ ُمٕملم يم٤من ي٘مقل عمـ شمٙمٚمؿ ذم أيب 

 طمٜمٞمٗم٦م:

 طمًدوا اًمٗمتك إذ مل يٜم٤مًمقا ؾمٕمٞمف

 

 وم٤مًمٜم٤مس أقمداء ًمف وظمّمقم 

 احلًٜم٤مء ىمٚمـ ًمقضمٝمٝم٤م كرضائر 

 

 طمًدًا وسمٖمٞم٤ًم إٟمف ًمدُمٞمؿ 

اخلالف ذم اًمرأي: وهذا هق إيمثر وهق اًمذي ٟمجد ُمـ آصم٤مره  -4 

٤ًم ُمّمقرة إذا ٟمٔمرٟم٤م إمم طم٘مٞم٘متٝم٤م رأيٜم٤مه٤م أوه٤مُم٤م سُمٜمَِٞم٧ْم هتاًم ُمردودة وأطمٙم٤مُم

قمغم ىمقاقمد ُمـ اهلقى، وفمٜمقٟم٤ًم أرؾمٞم٧م قمغم أصقل ُمـ اهل٤ٌمء، ُمثؾ ٟمٕمٞمؿ 

سمـ مح٤مد اًمذي ووع ىمّمّم٤ًم ُمـ ٟم٩ًم اخلٞم٤مل حم٤موًٓ أن حيط ُمـ ىمدر 

 اإلُم٤مم واحلط ُمـ ُمٙم٤مٟمتف ومٙم٤من ُمثٚمف ذم ذًمؽ يمٛمثؾ ُمـ ىم٤مل:

 يمٜم٤مـمح صخرة يقُم٤ًم ًمٞمقهٜمٝم٤م

 

 وأوهك ىمرٟمف اًمَققِمُؾ  يرضهاومٚمؿ  
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ٟمحراف: اٟمحراف سمٕمض اًم٘م٤مئٚملم قمـ اجل٤مدة ُمثؾ أظمذيـ آ -5

سمٔمقاهر اًمٜمّمقص دون وم٘مف وشمٌٍم أو اًمزائٖملم ذم اًمٕم٘مٞمدة يم٤معمٕمتزًم٦م 

 وهمالة اخلقارج واًمراومْم٦م وأُمث٤مهلؿ.

ىم٤مل اًمِمٞمخ شم٤مج اًمديـ اًمًٌٙمل ذم رؾم٤مًمتف ىم٤مقمدة ذم اجلرح 

اعمح٘مؼ أسمق همده ُمـ اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى: ومم٤م يٜمٌٖمل واًمتٕمديؾ اًمتل أومرده٤م 

أن يتٗم٘مد قمٜمد اجلرح طم٤مل اًمٕم٘م٤مئد واظمتالومٝم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اجل٤مرح 

واعمجروح ومرسمام ظم٤مًمػ اجل٤مرح اعمجروح ومجرطمف ًمذًمؽ وُمـ أُمثٚم٦م ذًمؽ 

ىمقل سمٕمْمٝمؿ ذم اًمٌخ٤مري شمريمف أسمق زرقم٦م وأسمق طم٤مشمؿ ُمـ أضمؾ ُم٠ًمًم٦م 

د أن ي٘مقل ذم اًمٌخ٤مري ُمؽموك وهق اًمٚمٗمظ ومٞم٤م هلل واعمًٚمٛملم أجيقز ٕطم

طم٤مُمؾ ًمقاء اًمّمٜم٤مقم٦م وُم٘مدم أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م صمؿ ي٤م هلل واعمًٚمٛملم 

أدمٕمؾ مم٤مدطمف ُمذام وم٢من احلؼ ذم ُم٠ًمًم٦م اًمٚمٗمظ ُمٕمف إذ ٓ يًؽمي٥م قم٤مىمؾ 

ُمـ اعمخٚمقىملم ذم أنَّ شمٚمٗمٔمف ُمـ أومٕم٤مًمف احل٤مدصم٦م اًمتل هل خمٚمقىم٦م هلل شمٕم٤ممم 

ٌِم٤مقمتٝم٤م، وُمـ ذًمؽ ىمقل سمٕمض اعمجًٛم٦م ًم وإٟمام أٟمٙمره٤م اإلُم٤مم أمحد 

يريد أسم٤م إؾمامقمٞمؾ قمٌداهلل سمـ حمٛمد اهلروي ذم أيب طم٤مشمؿ اسمـ طم٤ٌمن مل يٙمـ 

 ًمف يمٌػم ديـ ٟمحـ أظمرضمٜم٤مه ُمـ ؾمجًت٤من ٕٟمف أٟمٙمر احلد هلل شمٕم٤ممم.

ومٞم٤مًمٞم٧م ؿمٕمري ُمـ أطمؼ سم٤مإلظمراج ُمـ جيٕمؾ رسمف حمدودًا أو ُمـ 

 يٜمزه اهلل قمـ اجلًٛمٞم٦م.

ذم  –وهؿ اعمجًٛم٦م  –د احل٤مل سم٤مخلٓم٤مسمٞم٦م وىم٤مل أيْم٤ًم وىمد شمزاي

ٓؾمٞمام اًم٘م٤مئؿ  –زُم٤مٟمٜم٤م ومّم٤مروا يرون اًمٙمذب قمغم خم٤مًمٗمٞمٝمؿ ذم اًمٕم٘مٞمدة 

سمٙمؾ ؾمقء ذم ٟمٗمًف وُم٤مًمف وسمٚمٖمٜمل أن يمٌػمهؿ اؾمتٗمتك ذم  –قمٚمٞمٝمؿ 

ؿم٤مومٕمل أيِمٝمد قمٚمٞمف سم٤مًمٙمذب وم٘م٤مل أًم٧ًم شمٕمت٘مد أن دُمف طمالل ىم٤مل ٟمٕمؿ 

٤ًمده قمـ اعمًٚمٛملم ومٝمذه ىم٤مل ومام دون ذًمؽ دون دُمف وم٤مؿمٝمدوا دومع وم

قم٘مٞمدهتؿ ويرون أهنؿ اعمًٚمٛمقن وأهنؿ أهؾ اًمًٜم٦م وًمق قمدوا قمددًا عم٤م سمٚمغ 

ُمٌٚمٖم٤ًم يٕمتؼم ويٙمٗمرون هم٤مًم٥م  -وٓ قم٤ممل ومٞمٝمؿ قمغم احل٘مٞم٘م٦م  -قمٚمامؤهؿ 
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وهق ُمٜمٝمؿ سمريء  قمٚمامء إُم٦م صمؿ يٕمتزون إمم اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ 

ٞمخ شم٘مل اًمديـ اسمـ وًمٙمٜمف يمام ىم٤مل سمٕمض اًمٕم٤مروملم ورأيتف سمخط اًمِم

اًمّمالح إُم٤مُم٤من اسمتالمه٤م اهلل سم٠مصح٤ممهام وهؿ سمريئ٤من ُمٜمٝمؿ أمحد سمـ طمٜمٌؾ 

 اسمتكم سم٤معمجًٛم٦م وضمٕمٗمر اًمّم٤مدق اسمتكم سم٤مًمراومْم٦م ا.هـ

اًمتٕمّم٥م: روى اخلٓمٞم٥م سمًٜمده إمم أيب ُمًٝمر ىم٤مل: ىم٤مل ؾمٚمٛم٦م  -6

اسمـ قمٛمرو اًم٘م٤ميض قمغم اعمٜمؼم: ٓ رطمؿ اهلل أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م وم٢مٟمف أول ُمـ زقمؿ أن 

اًم٘مرآن خمٚمقق ا.هـ ىم٤مل اعمح٘مؼ اًمٙمقصمري ًمٗمظ اسمـ قم٤ًميمر ذم شم٤مرخيف ٓ 

رطمؿ اهلل أسم٤م ومالن وم٢مٟمف أول ُمـ زقمؿ أن اًم٘مرآن خمٚمقق ومٗمل اخلؼم اعمًقق 

هٜم٤م شمٖمٞمػم أيب ومالن إمم أيب طمٜمٞمٗم٦م وُمـ أيـ قمٚمٛمقا أن أسم٤م ومالن ذم اًمرواي٦م 

ٕمد سمـ هق أسمق طمٜمٞمٗم٦م ُمع شمٔم٤مومر اًمرواي٤مت قمغم أن أول ُمـ ىم٤مم سمذًمؽ ضم

درهؿ وشمٌديؾ يمٚمٛم٦م سمٙمٚمٛم٦م أُمر هلم قمٜمدهؿ وُمٜم٤مىمْم٦م ُم٤م شمقاشمر قمـ أهؾ 

 اًمٕمٚمؿ رء ٓ أمهٞم٦م ًمف ذم ٟمٔمرهؿ.

آظمتالف ذم آقمت٘م٤مد: وهذا فم٤مهر ضمدًا وم٠مسمقطمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل  -7

 شمٕم٤ممم يٜمٗمل احلد قمـ اهلل وٓ ي٘مقل سم٤معمٙم٤من وٓ اجلٝم٦م وهؿ يثٌتقن ذًمؽ.

ٚمٞمٝم٤م ذم ُمقاـمٜمٝم٤م إن ؿم٤مء اهلل وهٜم٤مك ُم٤ًمئؾ أظمرى ي٠ميت اًمٙمالم قم

 شمٕم٤ممم يمٛم٠ًمًم٦م اإلرضم٤مء وزي٤مدة اإليامن وٟم٘مّم٤مٟمف.

 



 

 انفصم انثانً

 انًطهة األًل: انًؤنف ًيثهغ عهًو

 انًطهة انثانً: انًخطظ ٌيٌدي ًىؤالء يعاًل ىذو

انًطهة انثانث: خالصح انخطٌط انعرٌضح ألدعٍاء 

 انسهفٍح انجذٌذج

 عًالءانًطهة انراتع: عهًاء أو خذاو 

 انًطهة انخايس: حكى قراءج كتثيى ًتٍعيا
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  الفصل الثاني
 المطلب الأول: المؤلف ومبلغ علمه: 

 أولاً المؤلف:
هق ُم٘مٌؾ سمـ ه٤مدي اًمقادقمل اهلٛمذاين وًمد ذم ىمريتف آل وم٤مئدة 

سمقادي دُم٤مج وهل إطمدى اًم٘مرى اًمت٤مسمٕم٦م عمح٤مومٔم٦م صٕمدة اًمتل شم٘مع ذم 

ًمِمٞمٕم٦م صمؿ رطمؾ قم٘م٥م ىمٞم٤مم اًمثقرة ؿمامل اًمٞمٛمـ ٟمِم٠م مه٤م ُمت٠مصمرًا سمٛمذه٥م ا

إمم ٟمجران وُمٙم٨م ومٞمٝم٤م ؾمٜمتلم صمؿ رطمؾ إمم ُمٙم٦م ويم٤من ىمد شم٠مصمر وأقمج٥م 

اًمتل يم٤من يتزقمٛمٝم٤م  "هل همػم مج٤مقم٦م اإلظمقان اعمًٚمٛملم"سمجامقم٦م اإلظمقان 

ضمٝمٞمامن اًمٕمتٞمٌل اًمذي ادقمك اعمٝمدي٦م ٕطمد أشم٤ٌمقمف ذم طم٤مدصم٦م احلرم 

ف مهذه اجلامقم٦م ذم يمت٤مسمف هـ ي٘مقل اعم١مًمػ ُمٌٞمٜم٤ًم إقمج٤مسم4400قم٤مم ةاعمِمٝمقر

يم٤مٟم٧م دقمقة اإلظمقان سم٤معمديٜم٦م دقمقة ": 443اعمخرج ُمـ اًمٗمتٜم٦م صـ

ُم٤ٌمريم٦م ٓ يقضمد هل٤م ٟمٔمػم ذم هذا اًمٕمٍم جي٤مًمًٝمؿ ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ صمؿ يرضمع 

داقمٞم٤ًم إمم اهلل واًم٥ًٌم ذم ذًمؽ أهنؿ ووم٘مقا ًمٚمقىمقف ُمع اًمٜمّمقص ُمألت 

وٓ ومّم٤مطمتٝمؿ دقمقهتؿ اًمدٟمٞم٤م ذم ُمدة ؾم٧م ؾمٜملم ٓ سم٥ًٌم يمثرة قمٚمٛمٝمؿ 

ذم اخلٓم٤مسم٦م وًمٙمٜمٝم٤م دقمقة طمؼ طمتك متٞمؾ إًمٞمٝم٤م اًمٗمٓمرة اًمًٚمٞمٛم٦م يًقده٤م 

اًمٜمّمح هلل وًمٙمت٤مسمف وًمٚمٛم١مُمٜملم جم٤مًمًٝمؿ جم٤مًمس قمٚمؿ صمؿ ذيمر أهنؿ يم٤مٟمقا 

وإن  "ي٠مشمقن إًمٞمف سمٕمد اًمٕمٍم يدرؾمقن قمٜمده احلدي٨م واًمٜمحق واعمّمٓمٚمح

ؿ حم٤ًٌم هلؿ يم٤من اعم١مًمػ ىمد طمٙمؿ قمٚمٞمٝمؿ سم٠مهنؿ سمٖم٤مة وًمٙمٜمف يم٤من ُم٤مئاًل إًمٞمٝم

: ومٝم١مٓء أي أشم٤ٌمع ضمٝمٞمامن مل حي٤مرسمقا 446وم٘مد ىم٤مل ذم اعمّمدر ٟمٗمًف صـ

اهلل ورؾمقًمف ومل يًٕمقا ذم إرض وم٤ًمدًا وًمٙمٜمٝمؿ يم٤مٟمقا ئمٜمقن أهنؿ قمغم 

طمؼ وم٠مظمٓم٠موا ويمٜم٤م ٟمٕمت٘مد أهنؿ قمغم ظمٓم٠م وهؿ ذم احلرم وُمع هذا يمٜم٤م 

طمٙم٤مم ٟم٠ًمل اهلل أن يٜمٍمهؿ ٕن ظمٓم٠مهؿ هذا ًمٞمس سمٌمء سمج٤مٟم٥م وم٤ًمد 

اهلل أن يٌدل اإلؾمالم ظمػمًا ُمٜمٝمؿ ومٝمذا ُم٤م أقمت٘مده وؾم٠مؾم٠مل  ٟم٠ًمل اعمًٚمٛملم

 قمٜمف يقم أًم٘مك اهلل ا.هـ سمحروومف... 
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 وقمغم اعم١مًمػ ذم هذا ُم١ماظمذات: 

قمـ اًمٕمٚمؿ وهق يِمٝمد هلؿ  أوًٓ: اجلامقم٦م اعمذيمقرة مج٤مقم٦م قم٤مـمٚم٦م

 زورًا سم٤مًمٕمٚمؿ.

 ٕيم٤مذي٥م.وهذه أقمجقسم٦م ا صم٤مٟمٞم٤ًم: ادقمك أن دقمقهتؿ ُمألت اًمدٟمٞم٤م

ووم٘مقا ًمٗمٝمؿ اًمٜمّمقص  صم٤مًمث٤ًم: ادقم٤مء اعم١مًمػ أن ه١مٓء اخلقارج

وهذه أقمج٥م ُمـ ؾم٤مسم٘متٝم٤م ومام هق هذا اًمٗمٝمؿ اًمذي ضمٕمٚمٝمؿ يتقمهقن سمٜم٤مًء 

 قمغم ُمٜم٤مُم٤مهتؿ أن اعمٝمدي اعمٜمتٔمر ُمٕمٝمؿ.

قمغم طمٙم٤مم اعمًٚمٛملم وذم  راسمٕم٤ًم: ُمٜم٤مسشمف هلؿ سم٤مًمدقم٤مء وىمد ظمرضمقا

 ؿ سمٖم٤مة ومٙمٞمػ يدقمل ًم٤ٌمِغ سم٤مًمٜمٍم.ٟمٔمر اًمِمٞمخ أن ذًمؽ ُمـ اًمٙم٤ٌمئر وأهن

٨ٌَِم 
صمؿ قم٤مد اعم١مًمػ إمم اًمٞمٛمـ أرض اإليامن واحلٙمٛم٦م ضم٤مء إًمٞمٝم٤م ًمِ

د يمت٤ًٌم ذم ؾم٥م اعمًٚمٛملم ويم٠مٟمف مل يٕمٚمؿ أن ؾم٤ٌمب  ؾمٛمقُمف وٟمنم ؾم٤ٌمسمف ومًقَّ

اعمًٚمؿ ومًقق وومٕمؾ إوم٤مقمٞمؾ وأشمك سم٤مًمٓم٤مُم٤مت وإقم٤مضمٞم٥م ذم يمتٌف 

ٚمامء اًمٞمٛمـ وٟمّمحقه ومٙمِمػ قمـ قمقاره وأسم٤من قمـ ضمٝمٚمف ومتّمدى ًمف قم

وأرؿمدوه ومام اٟمتّمح وٓ ارشمِمد وُم٤مزال ُمٍمًا قمغم ؾمٌف ًمٚمٕمٚمامء وضمرطمف 

ٕوًمٞم٤مء اهلل اًمّم٤محللم أطمٞم٤مًء وأُمقاشم٤ًم واهلل طمًٞمٌف ومٞمام ومٕمؾ وأراين ًم٧ًم 

سمح٤مضم٦م ٕن أُمثؾ ًم٤ًٌمسمف وؿمت٤مئٛمف ومٙمؾ يمتٌف ممٚم١مة سمذًمؽ ويمؾ أذـمتف 

 در ُمـ ىم٤مل:  ممٚم١مة سمذًمؽ يٕمرف ذًمؽ يمؾ ُمـ ىمرأ ًمف أو ؾمٛمع وهلل
 

 مل يٕمٝمدوا رد اًمًالم ومدرؾمٝمؿ

 

 ؾم٥م اًمدقم٤مة يم٠مومْمؾ إذيم٤مر 

 ؾمؾ ُم٘مٌاًل ُمـ هؿ أئٛم٦م ديٜمٜم٤م 

 

 ذم ذا اًمزُم٤من سم٤ًمئر إُمّم٤مر 

 يمام ىمد ىم٤مهل٤م ؾمٞمجٞم٥م ُمِمٙمقراً  

 

 هؿ مخ٦ًم أو ؾمٌٕم٦م إٟمٗم٤مر 

 اصمٜم٤من ذم أرض احلج٤مز وٟمجدهؿ 

 

 وأظمرون سمٛم٠مرب وذُم٤مر 

 ًمفأوًمٞمس هذا ُمٜمٝمج٤ًم أٟمتؿ  

 

 رهمؿ اًمْمالل اعمحض ذم إسار 
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 أظمٗمٞمتؿ ذم ذا اًمتٕمّمـ٥م اٟمجؿ اًمـ

 

 دٟمٞم٤م وأيْم٤ًم ُمٜمح٦م اًمٖمٗم٤مر 

 قمٚمامء أُم٦م أمحد وسمحقره٤م 

 

 ضمٚمقا قمـ اإلطمّم٤مء ذم إؾمٗم٤مر 

 طم٤مرسمتؿ أهؾ اعم٤ًمضمد واًمت٘مك 

 

 وقم٤مديتؿ صٗمقة إظمٞم٤مر 

 سمٖمْمتؿ ظمػم اًمٕم٤ٌمد وم٠ميـ ُم٤مأ 

 

 أسم٘مٞمتؿ ًمٚمٙمٗمر واًمٗمج٤مر 

 ـمٗم٤مل ذ شمٓم٤مولُمـ قمٚمؿ إ 

 

 قمغم اًمٙم٤ٌمر وٟمخ٦ٌم إسمرار 

 رح إئٛم٦م ديٜمٙمؿضم 

 

 واٟمت٘م٤مص اًمّمٗمقة إـمٝم٤مر 

 
 

 ثانياً مبلغ علمه: 
ُمع يمقن ُمٕمروم٦م أصقل اًمٗم٘مف  وم٤معم١مًمػ ٓ يٕمرف أصقل اًمٗم٘مف

ضوري٦م عمـ يتّمدر ًمٚمٗمتٞم٤م وهل وؾمٞمٚم٦م ًمٗمٝمؿ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ضم٤مء ذم 

قمـ أومْمؾ يمت٤مب خمتٍم  ؾمئؾ أي اًمِمٞمخ 3ذيط أؾمئٚم٦م أسمق فمٌل رىمؿ 

وم٠مٟم٤م  "ذم أصقل اًمٗم٘مف وم٠مطم٤مل اًم١ًمال قمغم أطمد شمالُمذشمف صمؿ ىم٤مل اًمِمٞمخ: 

ُم٤م ىمرأت ذم أصقل اًمٗم٘مف إٓ ذم ُمذيمرة اًمِمٜم٘مٞمٓمل رمحف اهلل قمغم يمؾ اًمذي 

ي٘مقل  "أٟمّمح سمف أن هذه إصقل ٟمٗمًٝم٤م ُم٤م يٕم٤مرض مه٤م اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م 

ٕم٤مرو٦م اًمذي هيدف اًمِمٞمخ اًمٕم٤مُمري ُمٕمٚم٘م٤ًم ومٚم٧ًم أدري ُم٤م هق وضمف اعم

إًمٞمف اًمِمٞمخ ويمٞمػ شمٙمقن ـمري٘م٤ًم ًمٚمٛمٕم٤مرو٦م وهل وؾمٞمٚم٦م ُمٚمح٦م ًمٗمٝمؿ 

 اًمقطمٞملم.

وي٘مٚمؾ ُمـ  وجلٝمؾ اعم١مًمػ سمٕمٚمؿ إصقل ٟمجده يزهد اًمٓمالب ومٞمف

ؿم٠مٟمف وًم٧ًم هٜم٤م سمّمدد سمٞم٤من ومْمؾ قمٚمؿ إصقل ومٝمق ُمٕمٚمقم ًمدى صٖم٤مر 

 ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ قمٜمدٟم٤م.

ف إٓ ٟم٤مدرًا ضم٤مء وٓ يرضمع إمم يمتٌ ويمذًمؽ اعم١مًمػ ٓ يٕمرف اًمٗم٘مف

إٟمٜمل ٓ أرضمع إمم  " 74ذم ذيط إؾمئٚم٦م اًمذري٦م ُمـ أعم٤مٟمٞم٤م اًمٖمرسمٞم٦م رىمؿ 

يمت٥م اًمٗم٘مف إٓ قمٜمد احل٤مضم٦م إذا قمرو٧م ُم٠ًمًم٦م ٕٟمٜم٤م ًمق أردٟم٤م أن ٟمٍمف 
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وىمتٜم٤م ذم يمت٥م اًمٗم٘مف عم٤م اؾمتٓمٕمٜم٤م أن ٟمحّمؾ قمٚماًم ٟم٤مومٕم٤ًم ُمـ اًمٕمٚمقم 

ٝم٤م قمنمة أىمقال إظمرى ومرب ُم٠ًمًم٦م ومٞمٝم٤م قمنمون ىمقًٓ ورب ُم٠ًمًم٦م ومٞم

ورب ُم٠ًمًم٦م ومٞمٝم٤م ؾمت٦م أىمقال ومٛمـ أضمؾ هذا ٟمحـ ٟمٜمّمح سم٤مإلىم٤ٌمل اًمٙمكم 

قمغم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م واىمتٜم٤مء يمت٥م اًمٗم٘مف وآؾمتٗم٤مدة ُمٜمٝم٤م ذم احل٤مضم٦م إًمٞمٝم٤م 

زهد ذم  492وذم ذيط ًمف سمٕمٜمقان أؾمئٚم٦م ُمٜمٝم٤م قمـ آٟمتخ٤مسم٤مت سمرىمؿ  "

إهن٤م شم٘مز  " ُمتقن اًمٗم٘مف يمزاد اعمًت٘مٜمع وُمتـ أيب ؿمج٤مع وٟمحقه٤م وىم٤مل:

ت اًمٜم٤مس  اًم٘مٚم٥م وىم٤مل ًمق أىمٌؾ اًمٜم٤مس قمغم هذه اعمتقن ًمْم٤مع اًمديـ ضمرَّ

ىم٤مشمؾ اهلل اجلٝمؾ ُم٤م أىمٌحف وهلذا أٟم٤م ٓ أؾمتٖمرب  "ُمـ دء إمم أؾمقأ 

يمالُمف ذم أيب طمٜمٞمٗم٦م ؾمٞمد اًمٗم٘مٝم٤مء ٕن اًمرضمؾ ُم٤م قمرف اًمٗم٘مف وٓ درؾمف 

٘مف أيب طمٜمٞمٗم٦م وًمٕمدم وم٘مٝمف طمٜمؼ قمغم اًمٗم٘مٝم٤مء ومٜمجده ذم ىمٛمع اعمٕم٤مٟمد يٜمٙمر وم

ًمٞمس سمٛمحدث وٓ وم٘مٞمف وم٘م٤مل قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م اًمراضمح وٕمٗمف ذم احلدي٨م 

واًمٗم٘مف ٓ يٕمتٛمد قمٚمٞمف ويمرر ذًمؽ وم٘م٤مل وٓ يٜمٌٖمل أن يٕمتٛمد قمٚمٞمف ذم 

 اًمٗم٘مف، وهلل در ُمـ ىم٤مل:
 

 ؾمٛمقه طم٤مُمْم٤ًم وهق ظمؾ

 

 ُمثؾ ُمـ مل يّمؾ إمم اًمٕمٜم٘مقد 

ُم٤م  وصدق طمٌٞمٌل رؾمقل اهلل اًم٘م٤مئؾ ذم احلدي٨م اًمّمحٞمح )آظمر 

 أدريم٧م ُمـ يمالم اًمٜمٌقة إذا مل شمًتح وم٤مصٜمع ُم٤م ؿمئ٧م(.

قمغم ُمـ  ٓ يٕمتٛمد قمٚمٞمف أسمق طمٜمٞمٗم٦م إُم٤مم اًمٗم٘مٝم٤مء اعمجٛمع قمغم وم٘مٝمف

يٕمتٛمد إذًا؟؟ قمٚمٞمؽ وقمغم أضاسمؽ ُمـ اجلٝم٤مل اًمذيـ ُم٤م قمرومقا اًمٗم٘مف وٓ 

درؾمقا قمٚمقم اًمنمع وإٟمٙم٤مر وم٘مف أيب طمٜمٞمٗم٦م ضمٜمقن ؾم٤مومر أُم٤م ىمرأت يمالم 

وم٘مف أيب طمٜمٞمٗم٦م ومٝم٤مك يمالُمف اٟمٔمر ومٞمف ىم٤مل رمحف اهلل ذم  اًمذهٌل ي٤م ُم٘مٌؾ ذم

: أسمق طمٜمٞمٗم٦م اإلُم٤مم وم٘مٞمف اعمٚم٦م قم٤ممل اًمٕمراق... 6ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء جمٚمد 

وقمٜمل سم٤مٔصم٤مر وارحتؾ ذم ذًمؽ وأُم٤م اًمٗم٘مف واًمتدىمٞمؼ ذم اًمرأي وم٢مًمٞمف 

اعمٜمتٝمك واًمٜم٤مس قمٞم٤مل قمٚمٞمف ذم ذًمؽ... وىم٤مل طمٗمص سمـ همٞم٤مث: يمالم أيب 

 ٗم٘مف أدق ُمـ اًمِمٕمر ٓ يٕمٞمٌف إٓ ضم٤مهؾ...طمٜمٞمٗم٦م ذم اًم
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. وىم٤مل اًمِم٤مومٕمل: اًمٜم٤مس وىم٤مل اسمـ اعم٤ٌمرك: أسمق طمٜمٞمٗم٦م أوم٘مف اًمٜم٤مس

ذم اًمٗم٘مف قمٞم٤مل قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م. ىمٚم٧م اًم٘م٤مئؾ هق اًمذهٌل اإلُم٤مُم٦م ذم اًمٗم٘مف 

 ودىم٤مئ٘مف ُمًٚمٛم٦م إمم هذا اإلُم٤مم وهذا أُمر ٓ ؿمؽ ومٞمف.
 

 وًمٞمس يّمح ذم إذه٤من رء

 

 ر إمم دًمٞمؾإذا اطمت٤مج اًمٜمٝم٤م 

 
 

 وىم٤مل آظمر:
 

 وهٌٜمل ىمٚم٧م أن اًمّمٌح ًمٞمؾ
 

 قمـ اًمْمٞم٤مء املبرصونأيٕمٛمك  
 

 
واٟمٔمر  ُمـ شمٗمًػم وىمراءات ودمقيد واعم١مًمػ ضم٤مهؾ سمٕمٚمقم اًم٘مرآن

ُم٤م ىم٤مًمف ذم شمٕمٚمؿ اًمتجقيد ذم ىمٛمع اعمٕم٤مٟمد طمٞمٜمام ؾمئؾ قمـ طمٙمؿ شمٕمٚمؿ 

اًمتجقيد هؾ هق واضم٥م وم٠مضم٤مب سم٘مقًمف: اًمّمحٞمح أٟمف ًمٞمس سمقاضم٥م.... 

أن ىم٤مل وسمٕمْمٝمؿ ي٘مقل اًمتجقيد ُم٠مظمقذ سم٤مٕؾم٤مٟمٞمد إمم اعم٘مرئلم..... إمم 

ومٞم٘م٤مل هلؿ أيـ هذه إؾم٤مٟمٞمد وأن سمٕمض اعمدود طمريم٦م وسمٕمْمٝم٤م طمريمت٤من 

 وسمٕمْمٝم٤م أرسمع..... إًمخ يمالُمف. 

ٓ يٕمرف يمت٥م اًمتجقيد  أىمقل هذه هذرُم٦م وم٤مرهم٦م ُمـ رضمؾ ُمٗمٚمس

٤مم أُم٤م قمـ واًم٘مراءات وًمق رضمع إمم أهؾ اًمٕمٚمؿ ًمٕمرف إؾم٤مٟمٞمد وإطمٙم

اًمتٛمذه٥م سم٠مطمد اعمذاه٥م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمٕمتؼمة ومٝمل قمٜمد اعم١مًمػ ُمـ إُمقر 

اعمحرُم٦م سمؾ هل ؾم٥ٌم ومرىم٦م اعمًٚمٛملم ذم ٟمٔمره وأىمقاًمف ذم هذا ؿمٝمػمة ُمٜمٝم٤م 

أٟم٤م أقمت٘مد أٟمف  "٦م وهق اعمدظمؾ إًمٞمٝم٤م قمغم اًمتح٘مٞمؼ ىمقًمف ذم اعمخرج ُمـ اًمٗمتٜم

ٺ اهلل ي٘مقل ﴿ٓ جيقز عمًٚمؿ أن يٜمتٛمل إمم ُمذه٥م ُمـ اعمذاه٥م ٕن 
 ﴾ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ

وُمـ قمجٞم٥م ُم٤م اؾمتدل سمف اعم١مًمػ قمغم قمدم ضمقاز اإلٟمتامء  [3]إقمراف: 

عمذه٥م وم٘مٝمل ُمٕمتؼم أن هلذه اعمذاه٥م أصقًٓ همػم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ُمثؾ 

اإلمج٤مع واًم٘مٞم٤مس واعمّم٤مًمح اعمرؾمٚم٦م وآؾمتح٤ًمن وأىمقال اًمّمح٤مسم٦م. 
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اًمٕمٚمؿ أطمٙم٤مُمف وومت٤مواه اخل٤مـمئ٦م وعم٤م  هٙمذا يٙمقن اًمٕمٚمؿ وسمٜمك قمغم هذا

ؾمئؾ يمام ذم ذيٓمف ذم اًمت٘مٚمٞمد أن هٜم٤مك قمٚمامء أضمالء يم٤مٟمقا يٜمتًٌقن إمم 

اعمذاه٥م اًمٗم٘مٝمٞم٦م يم٤مًمٌٞمٝم٘مل واًمدارىمٓمٜمل واًمٜمقوي واسمـ طمجر يٜمتٛمقن 

ًمٚمِم٤مومٕمل واسمـ قمٌداًمؼم واسمـ اًمٕمريب ًمٚمامًمٙمل واًمٓمح٤موي واسمـ أيب اًمٕمز 

سم٠من هذا ٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمف واًمٕمٚمامء  "ًمٚمحٜمٗمل واسمـ شمٞمٛمٞم٦م ًمٚمحٜمٌكم أضم٤مب 

اعمت٘مدُمقن يم٤مٟمقا ُمْمٓمريـ إمم هذا آٟمت٤ًمب ا.هـ وٓ أدري ُم٤م وضمف 

 هذا آوٓمرار ومل يٌٞمٜمف اعم١مًمػ اعمًٙملم.

ىم٤مل ذم ىمٛمع  وقمغم يمؾ وم٤معم١مًمػ يٜمٙمر طمجٞم٦م اإلمج٤مع واًم٘مٞم٤مس

اًمّمحٞمح أن اإلمج٤مع ًمٞمس سمحج٦م وىم٤مل ذم يمت٤مب اعمّم٤مرقم٦م ٓ  "اعمٕم٤مٟمد 

ًمق ضمئتٛمقين سم٢ممج٤مع  5ٞم٤مس وىم٤مل ذم ذيط أؾمئٚم٦م أسمق فمٌل رىمؿ يٕمتد سم٤مًم٘م

 أو سم٘مٞم٤مس أىمقل ٓ أىمقل مهام ا.هـ

 وُمٕمٚمقم أن اإلمج٤مع طمج٦م مل يٜمٙمر طمجٞمتف إٓ اعمٌتدقم٦م.

مل يٜمٙمر طمجٞمتف إٓ اعمٌتدقم٦م  وُمٕمٚمقم أن اًم٘مٞم٤مس اًمّمحٞمح طمج٦م

 ىم٦م.وأول ُمـ أٟمٙمر طمجٞم٦م اإلمج٤مع واًم٘مٞم٤مس إسمراهٞمؿ اًمٜمٔم٤َّمم اعمتٝمؿ سم٤مًمزٟمد

ذم شمٕمٚمٞم٘مف قمغم وم٘مف  وه٤مك ـمروم٤ًم ُمـ شمرمج٦م اًمٜمٔم٤مم يمام ذيمره٤م أسمق همده

 أهؾ اًمٕمراق وطمديثٝمؿ ًمتٕمرف ؾمٚمػ اعم١مًمػ:

هق أسمق إؾمح٤مق إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٞم٤مر اًمٜمٔم٤مم اسمـ أظم٧م أيب اهلذيؾ 

اًمٕمالف أطمد يم٤ٌمر اعمٕمتزًم٦م وىمٞمؾ ًمف: اًمٜمٔم٤مم ٕٟمف يم٤من يٜمٔمؿ اخلرز ذم 

٤مء اًمذيـ شمًؽموا سم٤مٓقمتزال ظمقوم٤ًم ؾمقق اًمٌٍمة وهق أطمد اعمالطمدة اخلٌث

 ُمـ ؾمٞمػ اًمنمع.

شمرضمؿ ًمف اإلُم٤مم أسمق ُمٜمّمقر اًمٌٖمدادي ذم يمت٤مسمف اًمٗمرق سملم اًمِٗمرق 

وم٘م٤مل )قم٤مذ ذم ؿم٤ٌمسمف ىمقُم٤ًم ُمـ  80-79قمٜمد ذيمره اًمٗمرىم٦م اًمٜمَّٔم٤َّمُمٞم٦م ص

َٛمٜمٞم٦م اًم٘م٤مئٚملم سمتٙم٤موم١م إدًم٦م! وظم٤مًمط سمٕمد يمؼمه ىمقُم٤ًم  ًُ اًمثٜمقي٦م وىمقُم٤ًم ُمـ اًم

ن ُمذاه٥م اًمثٜمقي٦م وسمدع اًمٗمالؾمٗم٦م وؿمٌف ُمـ ُمٚمحدة اًمٗم الؾمٗم٦م صمؿ دوَّ

 اعمٚمحدة ذم ديـ اإلؾمالم.
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ومل جين قمغم إفمٝم٤مر هذا  وأقمج٥م سم٘مقل اًمؼمامه٦م سم٢مسمٓم٤مل اًمٜمٌقات

اًم٘مقل ظمقوم٤ًم ُمـ اًمًٞمػ وم٠مٟمٙمر إقمج٤مز اًم٘مرآن ذم ٟمٔمٛمف وأٟمٙمر ُم٤م روي ذم 

 ُمـ اٟمِم٘م٤مق اًم٘مٛمر وشمًٌٞمح احلَم ذم يده وٟمٌقع اعم٤مءط ُمٕمجزات ٟمٌٞمٜم٤م 

ُمـ سملم أص٤مسمٕمف ًمٞمتقصؾ سم٢مٟمٙم٤مر ُمٕمجزات ٟمٌٞمٜم٤م قمٚمٞمف اًمًالم إمم إٟمٙم٤مر 

 ٟمٌقشمف.

ومل جين قمغم  صمؿ إٟمف اؾمتث٘مؾ أطمٙم٤مم ذيٕم٦م اإلؾمالم ذم ومروقمٝم٤م

إفمٝم٤مر رومٕمٝم٤م وم٠مسمٓمؾ اًمٓمرق اًمداًم٦م قمٚمٞمٝم٤م وم٠مٟمٙمر ٕضمؾ ذًمؽ طمج٦م 

اإلمج٤مع وطمج٦م اًم٘مٞم٤مس ذم اًمٗمروع اًمنمقمٞم٦م وأٟمٙمر احلج٦م ُمـ إظم٤ٌمر 

 ٥م اًمٕمٚمؿ اًميوري.اًمتل ٓ شمقضم

صمؿ إٟمف قمٚمؿ إمج٤مع اًمّمح٤مسم٦م قمغم آضمتٝم٤مد ذم اًمٗمروع اًمنمقمٞم٦م 

وـمٕمـ ذم ومت٤موى أقمالم  ومذيمرهؿ سمام ي٘مرأه همدًا ذم صحٞمٗم٦م خم٤مزيف

ومجٞمع ومرق إُم٦م ُمـ ومري٘مل اًمرأي واحلدي٨م ُمع اخلقارج  اًمّمح٤مسم٦م 

 واًمِمٞمٕم٦م واًمٜمج٤مري٦م.

ام شمٌٕمف ذم والًمتف وإٟم وأيمثر اعمٕمتزًم٦م ُمتٗم٘مقن قمغم شمٙمٗمػم اًمٜمَّٔم٤َّمم

ذذُم٦م ُمـ اًم٘مدري٦م يم٤مجل٤مطمظ....... وهمػمهؿ ُمع خم٤مًمٗمتٝمؿ ًمف ذم سمٕمض 

 والٓشمف وزي٤مدة سمٕمْمٝمؿ قمٚمٞمف.

ظم٤مًمف وىمد  وىمد ىم٤مل سمتٙمٗمػمه أيمثر ؿمٞمقخ اعمٕمتزًم٦م ُمٜمٝمؿ أسمق اهلذيؾ

ىمٞمؾ ويؾ عمـ يمٗمره ومرقمقن وم٢مٟمف ىم٤مل سمتٙمٗمػمه ذم يمت٤مسمف اعمٕمروف سم٤مًمرد قمغم 

 ٌَّ ذم ُم٤ًمئؾ ذيمره٤م أسمق ُمٜمّمقر  -٤مئل يمٗمر اًمٜمٔم٤مم اًمٜمٔم٤َّمم وُمٜمٝمؿ: اجلُّ

 .وًمف ذم ذًمؽ يمت٤مب قمٚمٞمف -اًمٌٖمدادي 

 وُمٜمٝمؿ: اإلؾمٙم٤مذم ًمف يمت٤مب قمغم اًمٜمٔم٤مم يمٗمره ومٞمف ذم أيمثر ُمذاهٌف.

وًمِمٞمخٜم٤م  وأُم٤م يمت٥م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ذم شمٙمٗمػمه وم٤مهلل حيّمٞمٝم٤م

ز أيب احلًـ إؿمٕمري رمحف اهلل ذم شمٙمٗمػم اًمٜمٔم٤مم صمالصم٦م يمت٥م وًمٚم٘مالٟم

قمٚمٞمف يمت٥م ورؾم٤مئؾ وًمٚم٘م٤ميض أيب سمٙمر اًم٤ٌمىمالين رمحف اهلل يمت٤مب يمٌػم ذم 

سمٕمض أصقل اًمٜمٔم٤مم وىمد أؿم٤مر إمم والٓشمف ذم يمت٤مب إيمٗم٤مر اعمت٠موًملم 
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 اٟمتٝمك  "وٟمحـ ٟمذيمر ذم هذا اًمٙمت٤مب ُم٤م هق اعمِمٝمقر ُمـ ومْم٤مئح اًمٜمٔم٤مم 

صمؿ ؾم٤مق أسمق ُمٜمّمقر ُمـ ومْم٤مئحف وأىمقاًمف ووالٓشمف ويمٗمري٤مشمف اًمِمٜمٞمٕم٦م 

ى وقمنميـ ومْمٞمح٦م ووالًم٦م يمؾ واطمدة ُمٜمٝم٤م شم٘ميض سمٙمٗمره وومؽ إطمد

وىمد  94-80رىمٌتف سمًٞمػ اإلؾمالم اٟمٔمره٤م ذم اًمٗمرق سملم اًمِٗمرق صـ

ذم أوائؾ ُمٌح٨م  247 -246:2ؾم٤مق اًمٖمزازم ذم اعمًتّمٗمك ج صـ

اًم٘مٞم٤مس وإصم٤ٌمت اًم٘مٞم٤مس قمغم ُمٜمٙمريف مجاًل ُمـ يمالم اًمٜمَّٔم٤َّمم وـمٕمقٟمف ذم 

 اًمّمح٤مسم٦م وإٟمٙم٤مره اًم٘مٞم٤مس.

ل ؿمٞمخٜم٤م اعمح٘مؼ اًمٙمقصمري رمحف اهلل شمٕم٤ممم ومٞمام قمٚم٘مف قمغم ُمراشم٥م وىم٤م

هق أسمق إؾمح٤مق إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٞم٤مر اًمٜمٔم٤مم  ": 43صـ اإلمج٤مع ٓسمـ طمزم

هـ قمـ ؾم٧م وصمالصملم ؾمٜم٦م وهق اسمـ أظم٧م 244اًمٌٍمي شمقذم ذم طمدود 

أيب اهلذيؾ اًمٕمالف اًمٌٍمي اعمٕمتززم وشمٚم٘مك آقمتزال ُمـ ظم٤مًمف وشمقذم 

ات وىمد أيمٗمره ظم٤مًمف وهمػمه ُمـ اعمٕمتزًم٦م ومْماًل قمـ ىمٌٚمف سمٜمحق مخس ؾمٜمق

 أهؾ اًمًٜم٦م يمام ذيمره اسمـ أيب اًمدم ذم اًمٗمرق اإلؾمالُمٞم٦م.

وأـم٤مل ًم٤ًمٟمف ذم  وهق أول ُمـ أٟمٙمر اإلمج٤مع واًم٘مٞم٤مس اًمنمقمل

اًمّمح٤مسم٦م ًمٞمتؿ ًمف ُم٤م أراد ُمـ ٟمٗمل طمجٞم٦م إمج٤مع اًمّمح٤مسم٦م ورد متًٙمٝمؿ 

حلدي٨م أيْم٤ًم ويم٤من يٕم٤مىمر سم٤مًم٘مٞم٤مس ذم اًمٜمقازل وهق يمثػم اًمقىمٞمٕم٦م ذم أهؾ ا

اخلٛمر وجي٤مهر سم٤مًمٗمًقق وٓ شمزال شمِمٙمٞمٙم٤مشمف ذم اإلمج٤مع واًم٘مٞم٤مس ُمدوٟم٦م 

ذم يمت٥م إصقل ًمألىمدُملم ُمع دومٕمٝم٤م وهق اًمذي اختذه اخلقارج 

واًمرواومض واًمٔم٤مهري٦م ىمدوة ذم آرائٝمؿ ذم اإلمج٤مع واًم٘مٞم٤مس راضمع 

 شمرمجتف ُمـ قمٞمقن اًمتقاريخ اٟمتٝمك. يمالم أيب همده رمحف اهلل.

 ٙمٞمػ يّمح سمٕمد هذا ٟم٦ًٌم اعم١مًمػ إمم أهؾ اًمًٜم٦م وهق خي٤مًمٗمٝمؿوم

سحي٤ًم ومٜم٦ًٌم اعم١مًمػ إمم أهؾ اًمًٜم٦م أو ـمري٘متف إمم أهؾ اًمًٜم٦م ظمٓم٠م حمض 

 ًمٙمثرة خم٤مًمٗم٦م اعم١مًمػ ٕهؾ اًمًٜم٦م.
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اعمخ٤مًمػ عم٤م قمٚمٞمف أهؾ  وآراء اعم١مًمػ ذم ُم٤ًمئؾ آقمت٘م٤مد ومٞمٝم٤م اًمٙمثػم

٤ٌمت اعم١مًمػ ًمٚمجٝم٦م وإصم٤ٌمت اًمًٜم٦م واجلامقم٦م وُمـ أسمرز شمٚمؽ اعم٤ًمئؾ إصم

اًمّمٗم٤مت اخلؼمي٦م قمغم طم٘م٤مئ٘مٝم٤م اًمٚمٖمقي٦م وىمد رددٟم٤م سمدقمٝمؿ ذم سم٤مب 

 هلل. آقمت٘م٤مد ذم رؾم٤مئؾ يمثػمة ُمٓمٌققم٦م واحلٛمد

)طمٍمه عمٗمٝمقم أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م قمغم  وُمـ أسمرز سمدع اعم١مًمػ

ٟمٗمًف وأصح٤مسمف( وىمد ومّمؾ ذًمؽ وسمٞمٜمف اًمِمٞمخ حمٛمد اًمٕم٤مُمري ذم يمت٤مسمف 

 ه اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمدقمقي٦م دراؾم٦م وٟم٘مدًا( ومجزاه اهلل ظمػمًا.اؤرآ)ُم٘مٌؾ اًمقادقمل 

ومٝمق اعمٜمٝم٩م اًمٕمِمقائل  أُم٤م قمـ ُمٜمٝم٩م اعم١مًمػ ذم اجلرح واًمتٕمديؾ

اًمذي ٓ ي٘مقم قمغم ىمقاقمد اًمٕمٚمؿ اعم٘مررة قمٜمد أهٚمف واعمتتٌع ًمٚمجرح 

 واًمتٕمديؾ قمٜمد اعم١مًمػ جيده همري٤ًٌم ذم ٟمقاطمل ُمتٕمددة ُمٜمٝم٤م:

يب أو ُمّمٚمحل أو ُمٖمٗمؾ يم٘مقًمف ومالن طمز اًمتجريح اعمٌٝمؿ -4

وٟمحق ذًمؽ ُمـ إًمٗم٤مظ اعمجٛمٚم٦م اًمتل ٓ يٗمنه٤م واًمتل يتٚم٘م٤مه٤م سمٕمض 

ـمالسمف سمدون ٟم٘م٤مش عمٕمٜم٤مه٤م وُمـ اعمٕمٚمقم أن اعمٕمتٛمد اعمخت٤مر قمٜمد أئٛم٦م 

اجلرح واًمتٕمديؾ وضمقب شمٗمًػم اجلرح راضمع هلذا اعمٌح٨م أًمٗمٞم٦م اًمٕمراىمل 

ؾ وىمد قم٘مد وومتح اعمٖمٞم٨م ًمٚمًخ٤موي وشمدري٥م اًمراوي واًمرومع واًمتٙمٛمٞم

 اخلٓمٞم٥م ًمذًمؽ سم٤مسم٤ًم ذم اًمٙمٗم٤مي٦م ومراضمٕمف إن ؿمئ٧م.

قمغم ُم٤م هؿ قمٚمٞمف  وإذا يم٤من اجلرح اعمٌٝمؿ ٓ ي٘مٌؾ ُمـ أئٛم٦م احلدي٨م

ُمـ اًمٕمٚمؿ واًمٗمٓمٜم٦م واًمقرع إو٤موم٦م إمم ؿمدة احل٤مضم٦م عمٕمروم٦م دمرحي٤مهتؿ 

ًمٚمرواة ومام سم٤مًمؽ إذا صدرت اًمتجرحي٤مت ممـ مل يٌٚمٖمقا قمنم ُمٕمِم٤مر ُم٤م 

 ٦م عمٕمروم٦م دمرحي٤مهتؿ.سمٚمٖمقا ُمع قمدم احل٤مضم

واًمتجريح  اًمتجريح سمٜم٤مًء قمغم اخلالف اعمذهٌل أو اًمدقمقي -2

مهذه إُمقر ُم٤ٌميـ ًمإلٟمّم٤مف وُمٜم٤مف عمٜمٝم٩م اعمحدصملم وىمد ضمرح اًمِمٞمخ 

سمٜم٤مًء قمغم اخلالف اًمدقمقي يمثػمًا وإُمثٚم٦م قمغم ذًمؽ يمثػمة ضمدًا ُمـ ذًمؽ 

ؾ أٟم٤مس أوم٤مو –ومٞمٝمؿ أي اإلظمقان  "ىمقًمف ذم ذيط ًمّمقص اًمدقمقة 

ًمٙمـ اًمٗم٤موؾ ُمٜمٝمؿ ُمٌتدع ومٚمٞمٌٚمغ اًمِم٤مهد اًمٖم٤مئ٥م اًمٗم٤موؾ ُمـ اإلظمقان 
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اعمًٚمٛملم ُمٌتدع ٕٟمف ُمتٛمًؽ سم٤محلزسمٞم٦م !! وم٠مٟم٧م شمرى اعم١مًمػ ىمد طمٙمؿ 

 قمغم اًمٗم٤موؾ سم٤مٓسمتداع سمٜم٤مء قمغم ُم٠ًمًم٦م خي٤مًمٗمٝمؿ ومٞمٝم٤م وهل احلزسمٞم٦م.

اًمتل  قمغم سمٕمض إُمقر اخلالومٞم٦م آضمتٝم٤مدي٦م اًمتجريح سمٜم٤مءً  -3

اًمّمقاب وٓ ؿمؽ أن هذا اعمًٚمؽ ُمٜمٙمر قمٜمد ؾمٚمػ هذه حتتٛمؾ اخلٓم٠م و

إُم٦م خم٤مًمػ عمٜمٝم٩م اجلرح واًمتٕمديؾ وإُمثٚم٦م يمثػمة ُمـ ذًمؽ ُم٠ًمًم٦م 

 اؾمتخدام اًمٗمٞمديق ذم اعمح٤مضات واًمٜمدوات وهمػمه٤م ُمـ أُمقر اًمؼم.
إظمؽماع أًمٗم٤مظ ضمديدة ذم اجلرح واًمتٕمديؾ ٓ صٚم٦م هل٤م سم٤محلٗمظ  -4

ؾ قمٜمده أىمؾ ُمـ أًمٗم٤مظ اجلرح وه٤مك ُمع اًمٕمٚمؿ أن أًمٗم٤مظ اًمتٕمدي واًمرواي٦م
ـمروم٤ًم ُمـ أًمٗم٤مظ اجلرح واًمتٕمديؾ قمٜمد اعم١مًمػ ومٛمـ أًمٗم٤مظ اًمتٕمديؾ ىمقًمف 
ُمتٌحر ذم قمٚمؿ احلدي٨م ُمًتٗمٞمد ذم قمٚمقم ؿمتك ؾمٜمل صٚم٥م سم٤مطم٨م ىمقي 
ٓ أقمٚمؿ واقمٔم٤ًم ذم اًمٞمٛمـ يامصمٚمف ًمف حت٘مٞم٘م٤مت شمِمد هل٤م اًمرطم٤مل واقمظ سمّمػم 

٤مشمف وهذه أًمٗم٤مظ ذيمره٤م اًمِمٞمخ ُم١مصمر أؾمد اًمًٜم٦م زاهد ص٤مسمر ُمت٘مـ ذم حت٘مٞم٘م
ذم سمٕمض ـمالسمف وأُم٤م أًمٗم٤مظ اجلرح ومٛمٜمٝم٤م ذم اًمٙمالم قمـ اًمٕمٚمامء واًمدقم٤مة 
ُمـ ُمٕم٤مسيف هذه إًمٗم٤مظ: ُمٖمٗمؾ، ُمٗمٚمس، سمقق، ُمذسمذب، ُمزقمزع، 
وٚمٞمؾ، و٤مئع، ُم٤مئع ُمٚمٌس، طمزيب، أوؾ ُمـ مح٤مر أهٚمف، ذو أوضمف، 
ص٤مطم٥م هقس ضمقهيؾ ُمٚمحد زائغ، حمؽمق، ممًقخ، ممًحف، طم٤مـم٥م 

ٞمؾ، همٌل جم٤مدل همٌل ُمٙم٤مسمر، ُمّمٚمحل، ًمص، قمٛمٞمؾ، طمٚمقزم، جم٤مدل ًم
دؾم٤مس، ظم٤مئـ يمذاب، يمذاب أذ، شمدطمرج ىمٚمٞماًل ىمٚمٞمال، وم٤مؾمؼ، ٓ 

ٓ ي٤ًموي يمالُمف سمٕمره، ٓ ي٤ًموي ومٚم٤ًًم، ومٞمف ُم٤م ومٞمف،  ي٤ًموي سمّمٚمف،
ُمدظمـ، ُمتٜمتـ، ٟمٙم٦ٌم، اًمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مق،قمامئؿ  خمزن، سمٛم٠مُمقن، ًمٞمس ُمٜمحرف

صح٤مب ًمٗمٚمٗم٦م، إٟمٕم٤مم اًم٤ًمئ٦ٌم، اًمٖمٜمؿ قمغم مه٤مئؿ ًمّمقص دقمقة، أ
اًم٤ًمئٛم٦م، سم٘مر ، ىمٌحف اهلل، ٓ سم٤مرك اهلل ومٞمف، ٓ ضمزاه اهلل ظمػمًا، ؾم٤مىمٓمقن، 

شمقطمٞمد إًمقهٞم٦م،  ذم أئٛم٦م اًمْمالل، ُمٗمٚمس ُمٖمٚمٗم٦م ؾمٚمٗمٞم٦م ُمزيٗم٦م، ُمـ طمزسمٞم٦م
 وهٚمؿَّ ضمرا.

ُمـ أًمٗم٤مظ اجلرح واًمتٕمديؾ  اعمحدصمقن قمام يذيمره خيتٚمػ هذا وهم٤مًم٥م

 ٤م قمغم ضم٤مٟم٥م احلٗمظ واًمرواي٦م.ُمٕمٔمٛمٝمإذ شمدور 
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 المطلب الثاني: المخطط يهودي وهؤلاء معاول هدم:
ٓ خيٗمك قمغم اعمًٚمؿ اًمقاقمل أن اًمّمٝمٞمقٟمٞم٦م أصمٛم٦م شمقضمف اًميسم٤مت  

شمٚمق اًميسم٤مت ذم اًمن واًمٕمٚمـ ًمتحٓمٞمؿ اعمًٚمٛملم وشمٗمرىم٦م يمٚمٛمتٝمؿ 

ويمذًمؽ اًمِمٞمققمٞم٦م يٗمٕمٚمقن ًمٚمًٞمٓمرة قمغم سمالد اعمًٚمٛملم واؾمتامًم٦م ؿم٤ٌممهؿ 

 آراءهؿ اًمٗم٤مؾمدة وٟمٔمري٤مهتؿ اًم٤ٌمـمٚم٦م ويمذًمؽ شمٗمٕمؾ اًمٕمٚمامٟمٞم٦م اعم٤ميمرة إمم

اًم٤ًمقمٞم٦م إلسمٕم٤مد اًمديـ قمـ اًمدوًم٦م وإسمٕم٤مد اإلؾمالم قمـ جم٤مل احلٞم٤مة 

وطمٍمه ذم سمٕمض اًمٕم٤ٌمدات واًمرهٌٜم٦م وٟمحـ ذم همٗمٚم٦م مل ٟمتٕمظ سمٕمد يتقؾمع 

ظمالومٜم٤م ًمٞمتقؾمع أقمداؤٟم٤م وم٤مُٕم٦م اعمًٚمٛم٦م يتج٤مذمه٤م دقم٤مة اًمنم وإسم٤مـمٞمؾ 

ُمًٛمٞم٤مت يمثػمة واًمٕمٚمامء اًمرسم٤مٟمٞمقن ُمتحٛمٚمقن أقم٤ٌمء اًمدقمقة إمم اهلل  حت٧م

  وشمٌّمػم اًمٜم٤مس سم٤مًمديـ يٕمٛمٚمقن ًمٞمؾ هن٤مر قمغم صد هذه اهلجامت

اًمنمؾم٦م ودومع اًمِمٌٝم٤مت اعمْمٚمٚم٦م ويمِمػ زيػ إسم٤مـمٞمؾ يٌٍمون 

اًمٜم٤مس سم٤محلؼ ُمؼمزيـ طم٘مٞم٘م٦م اإلؾمالم قمغم وومؼ اعمٜمٝم٩م اًمرسم٤مين اًمذي ؾم٤مر 

٦م واجلامقم٦م قمغم ُمدى شم٠مريخ اإلؾمالم وهذا ُم٤م خيٞمػ قمٚمٞمف أئٛم٦م أهؾ اًمًٜم

أقمداء اإلؾمالم وه١مٓء إقمداء يدريمقن أن محؾ اًمٜم٤مس قمغم شمرك ديٜمٝمؿ 

صٕم٥م وحم٤مل ومٕمٛمدوا إمم إجي٤مد خمٓمط يٕمٛمؾ قمغم إجي٤مد اًمتديـ اًمزائػ 

وٟمنم أراء اًمِم٤مذة وإىمقال اًمْمٕمٞمٗم٦م وإجي٤مد ُمٜم٤مه٩م خمتٚم٦م وآراء 

٤مرة وسم٤مؾمؿ اإلصالح اًمديٜمل شم٤مرة أظمرى ُمتٓمروم٦م سم٤مؾمؿ دمديد اًمديـ شم

وشم٤مرة سم٤مؾمؿ اًمٕمقدة إمم ُمٜمٝم٩م اًمًٚمػ وشم٤مرة سم٤مؾمؿ اًمٕمقدة اًمّمحٞمح٦م إمم 

اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م إمم همػم ذًمؽ ُمـ اًمِمٕم٤مرات اًمتل شمًٛمع هٜم٤م وهٜم٤مك 

وطمرص أقمداء اإلؾمالم قمغم ٟمنم هذا اعمخٓمط سم٢مجي٤مد أؿم٤ٌمه اًمٕمٚمامء 

ًمٕمٚمامء وشم٘مٛمّم٧م ودقمٛمٝمؿ ومٜمِم٠مت جمٛمققم٤مت هٜم٤م وهٜم٤مك شمزي٧م سمزي ا

سم٘مٛمٞمص اًمققم٤مظ وشمٕمٛمٛم٧م سمٕمامئؿ اعمجدديـ واعمّمٚمحلم وٟم٤مدت 

سمِمٕم٤مرات اًمٕمقدة عمٜمٝم٩م اًمًٚمػ واًمرضمقع إمم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وشمّمحٞمح 

اًمٕم٘م٤مئد وحم٤مرسم٦م اًمٌدع إمم همػم ذًمؽ مم٤م فم٤مهره اًمرمح٦م وسم٤مـمٜمف اًمٕمذاب 

ومٙم٤من ه١مٓء اًمذيـ ٓ يٗم٘مٝمقن ىمقًٓ ُمـ أطمًـ ُمـ ظمدم أقمداء اإلؾمالم 
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ٕمٛمؾ قمغم سمٚمٌٚم٦م أومٙم٤مر إُم٦م وشمِمٙمٞمٙمٝم٤م وشمْمٚمٞمٚمٝم٤م ذم أرسمٕم٦م حم٤مور سم٤مًم

أؾم٤مؾمٞم٦م إول قم٘م٤مئدي واًمث٤مين أظمالىمل واًمث٤مًم٨م وم٘مٝمل واًمراسمع دقمقي 

 وسمٞم٤من ذًمؽ ومٞمام يكم:

 أولاً: الأمر العقائدي:
اًمٙمؾ يٕمٚمؿ أمهٞم٦م اًمٕم٘مٞمدة وىمداؾمتٝم٤م ومٌٝم٤م ىمقام اإليامن، وقم٘م٤مئد 

٤م ٓ يٚمٞمؼ سمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم وشم١ميمد قمـ ُم اإلؾمالم شم٘مقم قمغم شمٜمزيف اهلل 

قمغم ٟمٗمل اًمتِمٌٞمف واًمتجًٞمؿ وشم٘مرر خم٤مًمٗم٦م اهلل ًمٚمٛمخٚمقىم٤مت يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم 

 ]اًمِمقرى ﴾ ٺ  ٿ   ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ ﴿ذم حمٙمؿ آي٤مشمف 

قمـ ظمٚم٘مف ومٝمق ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ٓ حيت٤مج إمم  [ وشم٘مرر همٜمك اهلل 44:

ؼ ؾمٚمٗم٤ًم وظمٚمٗم٤ًم ُمـ رء وحيت٤مج إًمٞمف يمؾ رء هذا ُم٤م ؾم٤مر قمٚمٞمف أهؾ احل

زُمـ اًمّمح٤مسم٦م إمم يقُمٜم٤م هذا وقمٜمدُم٤م فمٝمرت اًمٌدقم٦م وشمٙمٚمؿ أرسم٤مب 

إهقاء ذم ُم٤ًمئؾ اًمٕم٘م٤مئد شمّمدى هلؿ اإلُم٤مم أسمق طمٜمٞمٗم٦م ويم٤مٟم٧م ًمف اًمٞمد 

اًمٓمقمم ذم اًمدوم٤مع قمـ قم٘مٞمدة أهؾ احلؼ وضم٤مء سمٕمده اإلُم٤مم إؿمٕمري 

 واإلُم٤مم اعم٤مشمريدي واإلُم٤مم اًمٓمح٤موي وؾم٤مر اًمٜم٤مس قمغم ـمري٘متٝمؿ

وقمرومقا سم٤مٕؿم٤مقمرة واعم٤مشمريدي٦م وأصٌح ًم٘م٥م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ذم 

اًمٕم٘م٤مئد إذا أـمٚمؼ يٜمٍمف إًمٞمٝمؿ وُم٤مزال اعمًٚمٛمقن ُيَٕمٚمُِّٛمْقَن أسمٜم٤مءهؿ 

قم٘م٤مئد أهؾ احلؼ اعم٤مشمريدي٦م وإؿم٤مقمرة رمحٝمؿ اهلل رمح٦م إسمرار يتٕمٚمٛمٝم٤م 

 إضمٞم٤مل ضمٞماًل سمٕمد ضمٞمؾ ي٠مظمذه٤م اخلٚمػ قمـ اًمًٚمػ ويتٚم٘م٤مه٤م اًمٓمالب

قمـ إؿمٞم٤مخ ٓ خيتٚمػ ُمٜمٝمؿ اصمٜم٤من وٓ يتٜم٤مـمح قمٜمزان قمغم يمقن ـمري٘م٦م 

 اعم٤مشمريدي٦م وإؿم٤مقمرة ـمري٘م٦م أهؾ احلؼ وأهنؿ أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م.

طمتك ضم٤مءت هذه اًمٓمقائػ شمٜم٤مدي سمتّمحٞمح اًمٕم٘م٤مئد ومٙم٤من ُم٤مذا؟ 

وشم٘مرير أن اهلل ذم  يم٤مٟم٧م اًمدقمقة إمم اًم٘مقل سم٤مجلٝم٦م وإصم٤ٌمت اعمٙم٤من هلل 

ن اهلل ُمقضمقد سمال ُمٙم٤من وقمٛمٚمقا قمغم ٟمنم اعمتِم٤مسمف ُمـ اًمًامء ُمع أ

اًمّمٗم٤مت اخلؼمي٦م ومحٚمقه قمغم فم٤مهره وطم٘مٞم٘متف اًمٚمٖمقي٦م وؿمٌٝمقا اهلل 

سمخٚم٘مف ُمـ طمٞم٨م قمٚمٛمقا أو ُمـ طمٞم٨م مل يٕمٚمٛمقا وطمٙمٛمقا قمغم أهؾ احلؼ 
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ُمـ إؿم٤مقمرة واعم٤مشمريدي٦م سم٤مًمزيغ واًمْمالل وٟمٗمروا اًمٜم٤مس ُمٜمٝمؿ 

ضمقا ًمٙمت٥م ـمٛمًٝم٤م اًمت٤مريخ وٟمًٞمٝم٤م وأفمٝمروهؿ ًمٚمٜم٤مس ومرىم٤ًم ُمٌتدقم٦م ورو

اًمزُم٤من وقمٛمٚمقا قمغم ٟمنمه٤م وشمقزيٕمٝم٤م جم٤مٟم٤ًم ذم أطمٞم٤من يمثػمة ُمع ُم٤م ومٞمٝم٤م 

ُمـ اًم٤ٌمـمؾ يمٙمت٤مب اًمًٜم٦م اعمٜمًقب ًمٕمٌداهلل سمـ اإلُم٤مم أمحد ويمت٤مب 

إرسمٕملم ًمٚمٝمروي ويمت٤مب اًمتقطمٞمد ٓسمـ ظمزيٛم٦م اًمذي رضمع قمٜمف وٟمدم 

 ـم٤مُم٤مت.قمٚمٞمف وهمػمه٤م ُمـ اًمٙمت٥م اًمتل حتٛمؾ ذم ـمٞم٤مهت٤م 

سمام ٓ يٚمٞمؼ سمجالًمف وأـمٚم٘مقا  وشمٙمٚمؿ يمثػم ُمٜمٝمؿ قمـ اهلل 

ٕٟمٗمًٝمؿ شمٙمٗمػم اعمًٚمٛملم ُمـ همػم ُمقضم٥م ًمٚمتٙمٗمػم وأصٌح اًمٙمٗمر 

واًمنمك ُمـ أؾمٝمؾ ُم٤م يٓمٚم٘مقٟمف قمغم ُمـ ظم٤مًمٗمٝمؿ وىمد شمّمدى هلؿ أهؾ 

 اًمٕمٚمؿ ويمتٌقا ذم ذًمؽ يمت٤ًٌم يمثػمة شمٙمِمػ زيقف وأسم٤مـمٞمؾ أهؾ اًم٤ٌمـمؾ.
 

 ي:ثانياً: الأمر الأخلاق
اًمٙمؾ يٕمٚمؿ أن إظمالق مه٤م ىمقام إُم٦م وصالح اعمجتٛمع قمٚمؿ ذًمؽ 

أقمداؤٟم٤م ومخٓمٓمقا إلظمراضمٜم٤م قمـ ؾمٛمق اًمروح ًمإلٟمٖمامس سم٤مًمِمٝمقات 

وم٠موضمدوا ومئ٤مُم٤م ُمـ اًمٜم٤مس عمح٤مرسم٦م ُمٜمٝم٤مج إصٗمٞم٤مء واًمتحذير ُمـ ىمراءة 

يمت٥م إشم٘مٞم٤مء سمحج٦م أن يُمّت٤ممه٤م صقومٞم٦م يمؿ ىم٤مًمقا وقم٤مسمقا ذم إطمٞم٤مء قمٚمقم 

ُمقؾمققم٦م إؾمالُمٞم٦م أًمٗم٧م ذم إظمالق سمؾ ؾمٛمقه إُم٤مشم٦م قمٚمقم  اًمديـ أيمؼم

اًمديـ وؾمٕمقا سمٙمثػم ُمـ اعمٖم٤مًمٓم٦م واًمتِمقيف عمٜمع اًمٜم٤مس ُمـ آشمّم٤مل 

سمٕمٚمامء اًمؽمسمٞم٦م اًمروطمٞم٦م وشمزيمٞم٦م إٟمٗمس سمحج٩م آسمتداع واًمتّمقف 

و..... و..... سمؾ محٚمقا قمغم أهؾ اهلل محٚم٦م يمٌػمة طمتك ًمٙم٠مٟمؽ طمٞمٜمام شمذيمر 

ًمّمقومٞم٦م يم٠مٟمام ذيمرت قمدوًا ًمٕمٞمٜم٤ًم وؿمٞمٓم٤مٟم٤ًم رضمٞماًم واطمدًا ُمـ أىمٓم٤مب ا

طمًٌل اهلل ويمٗمك وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ ُمـ هذا اًمداء اًمٕمْم٤مل واعمرض اًمً٘مٞمؿ 

واًمٗمٝمؿ اًمٕم٘مٞمؿ أقمقذ سم٤مهلل ُمـ اًمقىمٞمٕم٦م ذم اًمّم٤محللم وأهؾ اهلل اعم٘مرسملم 

ومتٕمٚمؿ اًمٜم٤مس اجلٗم٤مء وؾمقء إدب واٟمخرط اًمٜم٤مس ذم اًمٗمتـ وو٤مقم٧م 

٧م اًم٘مٚمقب وسمٕمد اًمٜم٤مس قمـ اهلل ًمٌٕمدهؿ إظمالق ووٕمٗم٧م اًمروح وىمً
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قمـ أهؾ اهلل وقمدم ُمٓم٤مًمٕم٦م يمتٌٝمؿ وُمدارؾمتٝم٤م ومٚمٚمف إُمر ُمـ ىمٌؾ وُمـ 

 سمٕمد وأقمقذ سم٤مهلل ُمـ احلج٥م اًمتل حتج٥م ٟمقر اًم٘مٚمقب.

 ثالثاً: الجانب الفقهي:
يٕمتؼم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل أقمٔمؿ صمروة ومٙمري٦م ذقمٞم٦م ًمألُم٦م اعمًٚمٛم٦م 

اإلؾمالم وهق ص٤مًمح هلذا اًمزُم٤من  َصُٚمح ًمٙمؾ زُم٤من وُمٙم٤من ذم أي٤مم جمد

اًمذي فمٝمر ومٞمف ًمٚمٕمٞم٤من ُمٌٚمغ اخلٚمؾ ذم اًم٘مقاٟملم اًمٖمرسمٞم٦م واًمتنميٕم٤مت 

اًمٌٕمٞمدة قمـ روح اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م وُم٤م شمرشم٥م قمٚمٞمف ُمـ وم٤ًمد ذم 

إٟمٔمٛم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ووم٤ًمد ذم اعمجتٛمٕم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م وٓ ظمالص ُمـ هذا 

يٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، واًمٗم٘مف اخلٚمؾ وٓ قمالج هلذا اخلٓمر إٓ سم٤مًمٕمقدة إمم اًمنم

اإلؾمالُمل هق أقمٔمؿ ذظمػمة شمراصمٞم٦م ذقمٞم٦م يٛمٙمـ إُم٦م أن شمًتٗمٞمد ُمٜمٝم٤م 

وشمٕمٛمؾ قمغم شم٘مٜمٞمٜمٝم٤م ٕن اًمٗم٘مف ُم٠مظمقذ ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م سمؾ هق زسمدة 

 وظمالص٦م اًمٗمٝمؿ اًمّمحٞمح ًمٚمٙمت٤مب واًمًٜم٦م. 

وأقمداء اإلؾمالم يدريمقن مت٤مُم٤ًم ُم٤م يٛمثٚمف اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ًمألُم٦م ُمـ 

ء وؾمالُم٦م، وهؿ ٓ يريدون إُم٦م أن شمٚمتػ طمقًمف أو أن ارشم٘م٤مء وصٗم٤م

هتتؿ سمف أو شم٘مٌؾ قمٚمٞمف أو شمتٗمٝمؿ ُم٤م ومٞمف ُمـ أطمٙم٤مم وُم٤م ومٞمف ُمـ ؾمٕم٦م ورمح٦م 

وُمروٟم٦م دمٕمٚمف يّمٚمح ًمٙمؾ زُم٤من وُمٙم٤من ومٕمٛمٚمقا قمغم حم٤مرسم٦م اًمٗم٘مف 

واًمدقمقة إمم هجره ٕٟمف أىمقال اًمرضم٤مل وٟمحـ ُمٚمزُمقن سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م 

ػم ذًمؽ ُمـ اًمِمٌف اًمْمٕمٞمٗم٦م واًمِمٕم٤مرات اًمزائٗم٦م ٓ سمآراء اًمرضم٤مل إمم هم

اًمتل يردده٤م ومئ٤مم ُمـ اًمٜم٤مس خيدُمقن مه٤م أقمداء اإلؾمالم ُمـ طمٞم٨م 

 يٕمٚمٛمقن أو ُمـ طمٞم٨م ٓ يٕمٚمٛمقن.

ومٞم٤م ؾمٌح٤من اهلل يمٞمػ يٛمٙمـ شمّمقر هجران اًمٗم٘مف وشمريمف وهق 

اعمّمدر اًمٙمريؿ اًمذي فمؾ طمٙم٤مم اعمًٚمٛملم وىمْم٤مهتؿ يًتٗمٞمدون ُمٜمف 

 ٤مم اًمنميٕم٦م قمٚمٞمف قمغم شمقازم اًم٘مرون.ويٕمقًمقن ذم شم٘مرير أطمٙم

وطم٥ًم ه١مٓء اًمٗمئ٤مم ُمـ اًمٜم٤مس أٟمف مهجر اًمٗم٘مف وشمريمف وسمٛمجرد 

اىمتٜم٤مء قمدة يمت٥م ُمـ يمت٥م احلدي٨م وذاء ُمّمحػ اًم٘مراءات دمٕمؾ ُمـ 
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ىم٤مرئٝم٤م جمتٝمدًا وإن مل ي٘مرأه٤م قمغم قم٤ممل وم٘مٞمف يدرسمف قمغم اًمٗمٝمؿ اًمّمحٞمح 

ة وطمًٌٜم٤مهؿ هذا ًمٚمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ويقوح ًمف اعمدارك قمـ يمٗم٤مءة وظمؼم

 طم٤ًٌمن سم٤مـمؾ وىمدياًم ىم٤مًمقا:

 ُم٤م اًمٕمٚمؿ خمزون يمت٥م

 

 ًمديؽ ُمٜمٝم٤م اًمٙمثػم 

 ذاٌـ مهٓ حتً 

 

 يقُم٤ًم وم٘مٞمٝم٤ًم شمّمػم 

 ومٚمٚمدضم٤مضم٦م ريش 

 

 ػمًمٙمٜمٝم٤م ٓ شمٓم 

وأيمثره٤م  وعم٤م يم٤من اًمٗم٘مف احلٜمٗمل هق أيمؼم اعمذاه٥م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمٕمتؼمة 

إقمٔمؿ أسمق طمٜمٞمٗم٦م هق شمٗمريٕم٤ًم وأوؾمٕمٝم٤م دمرسم٦م ذم احلٙمؿ وُم١مؾمًف اإلُم٤مم 

ؾمٞمد اًمٗم٘مٝم٤مء وإُم٤مُمٝمؿ وم٤مًمٜم٤مس ذم اًمٗم٘مف قمٞم٤مل قمٚمٞمف، ودىم٤مئؼ اًمٗم٘مف ُمًٚمٛم٦م 

إًمٞمف ٕضمؾ هذا ٟم٤مًمقا ٟمّمٞم٤ًٌم واومرًا ُمـ اًمٓمٕمـ واًم٘مدح ُمـ ه١مٓء اًمٗمئ٤مم 

اًمذيـ فمٜمقا سم٘مٌٞمح ومٕمٚمٝمؿ أهنؿ ؾمٞمٕمزًمقن اًمٜم٤مس قمـ اًمٗم٘مف وؾمٞم٘مٓمٕمقن 

ؾمٞمٌ٘مك اًمٗم٘مف ُمرضمٕم٤ًم  صٚمتٝمؿ سمف وًمٙمـ اهلل ُمتؿ ٟمقره وًمق يمره اًمٙم٤مرهقن

 ُمٝماًم ٓ همٜمك ًمألُم٦م قمٜمف وؾمٞمٌ٘مك أرسم٤مسمف أئٛم٦ًم ي٘متدى مهؿ.

وؾمٞمذه٥م ه١مٓء اًمٗمئ٤مم وؾمتذه٥م آراؤاهؿ اًم٤ٌمـمٚم٦م وؿمٕم٤مراهتؿ 

اًمزائٗم٦م اًمتل ظمدُمقا مه٤م أقمداء اإلؾمالم ُمـ طمٞم٨م ؿمٕمروا أو ُمـ طمٞم٨م مل 

 يِمٕمروا وؾمٞمّمػمون ؾُم٦ٌم ذم اًمت٤مريخ وإمم اهلل اعمِمتٙمك وهق اعمًتٕم٤من وٓ

 طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل اًمٕمكم اًمٕمٔمٞمؿ.

 رابعاً: الجانب الدعوي:
ًم٘مد قمٚمؿ أقمداء اإلؾمالم ظمٓمر اًمدقمقة اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم ُمٜمٝم٤مج رسم٤مين 

ُمتٙم٤مُمؾ اًمتل شمٌٍم اًمٜم٤مس أطمٙم٤مم اًمديـ وشمدقمقهؿ إمم اًم٘مٞم٤مم سمقاضم٤ٌمشمف 

ذم يمؾ ؿمئقن احلٞم٤مة ومٕمٛمؾ ه١مٓء إقمداء قمغم حم٤مرسم٦م اًمدقمقة واًمدقم٤مة 

اًمقؾم٤مئؾ ويم٤من ُمـ أهؿ اًمقؾم٤مئؾ شمًٚمٞمط ومئ٤مم ُمـ اًمٜم٤مس  اًمرسم٤مٟمٞملم سمٙمؾ

يت٘مٛمّمقن ىمٛمٞمص اًمدقمقة واًمتجديد وحم٤مرسم٦م اًمٌدقم٦م إمم همػم ذًمؽ ُمـ 

اًمِمٕم٤مرات اًمتل فم٤مهره٤م اًمرمح٦م وسم٤مـمٜمٝم٤م اًمٕمذاب ؾمٚمٓمقهؿ ًمٚمٜمٞمؾ ُمـ 



44 

 

اًمدقم٤مة اًمرسم٤مٟمٞملم واًمٕمٚمامء اعمٕمتؼميـ وأىمٓم٤مب إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ 

ومام يم٤من ُمـ ه١مٓء اًمٗمئ٤مم اعمًٚمٓملم قمغم اًمدقمقة اعمٜمٙمر وأرسم٤مب اًمٗمتقى 

اًمدقمقة واًمدقم٤مة أومرادًا  ُمـ واًمِمت٤مئؿ سم٤مًم٤ًٌمب إٓ اًمٜمٞمؾ واًمدقم٤مة

ٓ ُمـ إطمٞم٤مء وٓ ُمـ إُمقات  أطمد ُمٜمٝمؿ ُم٤م ؾمٚمؿ ومج٤مقم٤مت وُم١مؾم٤ًمت

سمْم٤مقمتٝمؿ اًمتٌديع واًمتٗمًٞمؼ واًمتْمٚمٞمؾ واًمتِمٙمٞمؽ واهت٤مم اًمٜمقاي٤م 

تالف وؿمٖمؾ اًمٜم٤مس سم٘مْم٤مي٤م هٜم٤م واعم٘م٤مصد واحلرص قمغم اًمٗمتٜم٦م وآظم

وهٜم٤مك واخلٚمط سملم ُم٤ًمئؾ اًمٗم٘مف وآقمت٘م٤مد سمجٕمؾ اعم٠ًمًم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًم٘م٤مسمٚم٦م 

ًمالظمتالف ُم٠ًمًم٦م قم٘م٤مئدي٦م إمم همػم ذًمؽ مم٤م يٗمرق وٓ جيٛمع وٟمّمٌقا 

أٟمٗمًٝمؿ ًمٚمجرح واًمتٕمديؾ وأيـ هؿ ُمـ اجلرح واًمتٕمديؾ وأيـ هؿ ُمـ 

ٝم٤م اًمذريٕم٦م اًمتل ذوـمف وطمدوده وأطمٙم٤مُمف وأهٚمٞم٦م اًم٘مٞم٤مم سمف وًمٙمٜم

 ومام ؾمٚمؿ ُمـ أذيتٝمؿ أطمد.  اؾمت٤ٌمطمقا مه٤م أقمراض اًمدقم٤مة إمم اهلل 

وٓ أريد أن أٟم٘مؾ ُمـ يمت٥م اعم١مًمػ ُم٤م ىم٤مًمف ذم يم٤ٌمر اًمٕمٚمامء واًمدقم٤مة 

ومٙمؾ ُمـ ـم٤مًمع يمتٌف يٕمرف ُمدى اٟمخراط اعم١مًمػ ذم اًم٤ًٌمب ًمٙم٤ٌمر 

 اًمٕمٚمامء وُمـ ٓ يقاوم٘مف قمغم ذًمؽ اًم٤ًٌمب ٟم٤مل طمٔمف ُمـ اًم٤ًٌمب ومٛمثالً 

 42ي٘مقل ذم اعمح٘مؼ اًمٕمالُم٦م اإلُم٤مم ؾمٕمٞمد طمقى رمحف اهلل ذم ذيط رىمؿ 

ُمـ أؾمئٚم٦م أسمق فمٌل ) ؾمٕمٞمد طمقى يٕمتؼم ُمـ والل اعمًٚمٛملم، وُمـ ؿمؽ 

ذم ؾمٕمٞمد طمقى يٕمتؼم ُمـ والل اعمًٚمٛملم....( وأىمقل ًمف ؾمٕمٞمد طمقى 

ُمـ أئٛم٦م اهلدى رمحف اهلل رمح٦م إسمرار واًمذي يْمٚمؾ أئٛم٦م اعمًٚمٛملم هق 

ْمؾ وم٤مشمؼ اهلل ذم اًمدقمقة واًمدقم٤مة إمم اهلل وم٢من حلقم اًمٕمٚمامء اًمْم٤مل اعم

ُمًٛمقُم٦م وقم٤مدة اهلل ذم ُمٜمت٘ميص طمرُمتٝمؿ ُمٕمٚمقُم٦م وي٘مقل ذم ذيط اًمٖمٌل 

اعمٙم٤مسمر: )اًمذي ئمـ أو يزقمؿ أن طمًـ اًمٌٜم٤م ُمـ اعمجدديـ ومٝمق قم٤مـمؾ 

قمـ اًمٕمٚمؿ يمٞمػ يٙمقن ؾمٚمٗمل صقذم.....( وأىمقل ًمف: ٟمٕمؿ أٟم٧م اًمٕم٤مـمؾ 

قمٚمٞمؽ ُم٤م اظمؽمشمف ُمـ اًمتًٛمٞم٦م ًمنميٓمؽ ومٛمثؾ هذا قمـ اًمٕمٚمؿ ويٜمٓمٌؼ 

اًمٗمٝمؿ ٓ يٙمقن إٓ ُمـ همٌل ُمٙم٤مسمر وطمًـ اًمٌٜم٤م إُم٤مم جمدد جم٤مهد رمحف 

اهلل وهق ؾمٚمٗمل صقذم ويمؾ ُمـ قمرف اًمنميٕم٦م وأشم٘مـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م 
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إشم٘م٤مٟم٤ًم صحٞمح٤ًم يٜم٤مدي سم٠مقمغم صقشمف أٟمف ؾمٚمٗمل صقذم ٕن حم٦ٌم اًمًٚمػ 

اًمتّمقف اًمتزيمٞم٦م واًمؽمسمٞم٦م اًمروطمٞم٦م واًمتزام ـمري٘متٝمؿ ُمـ اإلؾمالم وٕن 

اخلٚمؼ احلًـ ُم٘م٤مم اإلطم٤ًمن ُمـ اإلؾمالم وُم٤م ضٟم٤م إٓ ؾمٚمٗمٞم٦م ُمزقمقُم٦م 

شمٜمٓمح، وصقومٞم٦م ُمزقمقُم٦م شمِمٓمح أُم٤م اًمًٚمٗمٞم٦م احل٘م٦م واًمّمقومٞم٦م احل٘م٦م ومٝمام 

 يم٤مًمٔمٝمر ُمع اًمٌٓمـ ٓ يٙمقن أطمدمه٤م سمدون أظمر.

وٓ أريد أن أـمٞمؾ سم٤مؾمتٞمٕم٤مب ُمـ ضمرطمٝمؿ هذا اعمجروح وم٤مهلل 

ٌف ومٞمام صٜمع ُمـ ضمرح إئٛم٦م اًمٙم٤ٌمر واًمٕمٚمامء إظمٞم٤مر وؾمٞمٌ٘مك طمًٞم

اًمٙم٤ٌمر يم٤ٌمرًا وإظمٞم٤مر أظمٞم٤مرًا ٓ ييهؿ ضمرطمف سمؾ ض سمذًمؽ ٟمٗمًف 

وم٠مصٌح سمجرطمف هلؿ جمروطم٤ًم وسمٓمٕمٜمف ومٞمٝمؿ ُمٓمٕمقٟم٤ًم ورطمؿ اهلل اُمرأ قمرف 

 ىمدر ٟمٗمًف واهلل اعمًتٕم٤من وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل اًمٕمكم اًمٕمٔمٞمؿ.

٤مور ُمٝمٛم٦م ريمز قمٚمٞمٝم٤م أقمداء اإلؾمالم وظمٓمٓمقا هذه أرسمٕم٦م حم

ًميسمٜم٤م ومٞمٝم٤م وشمٌٕمٝمؿ ذم ذًمؽ ومئ٤مم ُمـ اًمٜم٤مس ُمـ طمٞم٨م ؿمٕمروا أو ُمـ 

طمٞم٨م مل يِمٕمروا ومٚمٜمٙمـ قمغم طمذر شم٤مم ُمـ آٟمجرار إمم خمٓمٓم٤مت إقمداء 

وحت٘مٞمؼ أهداومٝمؿ وًمٜمحرص قمغم ُمٜمٝمجٞم٦م أهؾ احلؼ أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م 

ٝمؾ وُمزاًمؼ إىمدام ٟم٠ًمل اهلل ذم ومٝمؿ اإلؾمالم ًمٜمًٚمؿ ُمـ ورـم٤مت اجل

 اًمًالُم٦م واًمٕم٤مومٞم٦م.

يضة لأصول أدعياء السلفية  الخطوط خلاصة الثالث: المطلب العر
 الجديدة:

يمت٥م اًمِمٞمخ قمٌداًمرزاق سمـ ظمٚمٞمٗم٦م اًمِم٤مجيل أطمد قمٚمامء اًمٙمقي٧م 

هـ ؾمامه٤م اخلٓمقط اًمٕمريْم٦م ٕصقل 4445رؾم٤مًم٦م ًمٓمٞمٗم٦م ـمٌٕم٧م ؾمٜم٦م 

 :أدقمٞم٤مء اًمًٚمٗمٞم٦م اجلديدة ه٤مك ظمالصتٝم٤م

يٙمٗمروهنؿ سم٤مخلٓم٠م  –ظمقارج ُمع اًمدقم٤مة  -إصؾ إول: أ  -4

 وخيرضمقهنؿ ُمـ اإلؾمالم سم٤معمٕمّمٞم٦م.

يٙمتٗمقن ُمٜمٝمؿ سم٢مؾمالم اًمٚم٤ًمن وٓ  –ُمرضمئ٦م ُمع احلٙم٤مم  –ب 
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يٚمزُمقهنؿ سم٤مًمٕمٛمؾ وم٤مًمٕمٛمؾ قمٜمدهؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمحٙم٤مم ظم٤مرج قمـ ُمًٛمك 

 اإليامن.

الُمٞم٦م وم٘مد اٟمتٝمجقا ُمع اجلامقم٤مت اإلؾم –راومْم٦م ُمع اجلامقم٤مت  -ج

هن٩م اًمراومْم٦م ُمع اًمّمح٤مسم٦م وأهؾ اًمًٜم٦م وم٢من اًمراومْم٦م مجٕمقا ُم٤م فمٜمقه 

أظمٓم٤مء وىمع ومٞمٝم٤م اًمّمح٤مسم٦م اًمٙمرام ورُمقهؿ مجٞمٕم٤ًم مه٤م وه١مٓء مجٕمقا 

 ُمث٤مًم٥م قمٚمامء أهؾ اًمًٜم٦م وؾم٘مٓم٤مهتؿ واهتٛمقا اجلٛمٞمع مه٤م.

ومٝمؿ يرون أٟمف ٓ ُمٗمر  –ىمدري٦م ُمع اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى واًمٙمٗم٤مر  -د

وٓ طمٞمٚم٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم ذم دومٕمٝمؿ ويمؾ حم٤موًم٦م ًمّمد  ُمـ شمًٚمط اًمٙمٗم٤مر قمٚمٞمٜم٤م

اًمٙمٗم٤مر حمٙمقم قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًمٗمِمؾ ُمًٌ٘م٤ًم وًمذًمؽ ومال ضمٝم٤مد طمتك خيرج 

 اإلُم٤مم.

إصؾ اًمث٤مين: يمؾ ُمـ وىمع ذم اًمٙمٗمر ومٝمق يم٤مومر ويمؾ ُمـ وىمع ذم  -2

اًمٌدقم٦م ومٝمق ُمٌتدع ُمـ همػم سمح٨م هؾ وىمع ومٞمف قمـ قمٛمد أو ظمٓم٠م أو ضمٝمؾ أو 

 اوٓمرار وهؾ ًمف شم٠مويؾ أم ٓ.

ويمؾ ُمًٚمؿ وىمع ذم سمدقم٦م أو ُم٤م يتقمهقٟمف سمدقم٦م ومٝمق ُمٌتدع دون 

 اقمت٤ٌمر أن يٙمقن ىم٤مئؾ اًمٌدقم٦م أو وم٤مقمٚمٝم٤م ُمت٠موًٓ أو جمتٝمدًا أو ضم٤مهاًل.

إصؾ اًمث٤مًم٨م: إـمالق ًمٗمظ اًمزٟمديؼ قمغم اعمًٚمؿ اًمذي فم٤مهره  -3

اًمّمالح ومٝم١مٓء يت٤ًمهٚمقن ذم إـمالق ًمٗمظ اًمزٟمديؼ ومٞمٓمٚم٘مقٟمف قمغم اعمًٚمؿ 

ن واًمًٜم٦م سمخٓم٠م أظمٓم٠م ومٞمف ُمع أن أهؾ اًمٕمٚمؿ ٓ يٓمٚم٘مقن ًمٗمظ اعمتٌع ًمٚم٘مرآ

 اًمزٟمديؼ ذم إهمٚم٥م إٓ قمغم اًمٙم٤مومر اعمٔمٝمر ًمإلؾمالم.

إصؾ اًمراسمع: ُمـ مل يٌدع اعمٌتدع ومٝمق ُمٌتدع ٟمٕمؿ هذه  -4

ـمري٘متٝمؿ إن سمدقمقا رضماًل أو مج٤مقم٦م ومل شمقاوم٘مٝمؿ قمغم رأهيؿ اًمٗم٤مؾمد ذم 

 اًمتٌديع وم٠مٟم٧م ُمٌتدع.

اؾمتدٓهلؿ عمٜمٝمجٝمؿ اًمٗم٤مؾمد ذم اًمتٌديع  إصؾ اخل٤مُمس: -5

واًمتٗمًٞمؼ واهلجر واًمتحذير ُمـ اعمٌتدقم٦م سم٘مقهلؿ إن اهلل ؾمٌح٤مٟمف ذيمر 

أظمٓم٤مء إٟمٌٞم٤مء وهذا ُمـ قمٔم٤مئٛمٝمؿ وُمّم٤مئٌٝمؿ اًمٙمٌػمة عم٤م ومٞمف ُمـ إؾم٤مءة 
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إدب ُمع اًمرؾمؾ ومٕمت٤مب اهلل عمـ ؿم٤مء ُمـ رؾمٚمف دًمٞمؾ قمٚمق رشم٦ٌم إٟمٌٞم٤مء 

ل قمٜم٤ميتف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم مهؿ ٓ حت٘مػمهؿ أو قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم قمٜمد اهلل ويمام

شمٜم٘مٞمّمٝمؿ يمام شمٗمٕمٚمقن أٟمتؿ ُمـ مجع أظمٓم٤مء وؾم٘مٓم٤مت اًمٕمٚمامء واًمدقم٤مة 

 ًمتحذير اًمٜم٤مس ُمٜمٝمؿ.

إصؾ اًم٤ًمدس: اؾمتخداُمٝمؿ ؾمالح هجر اعمٌتدع ود  -6

اعمًٚمٛملم اًمّم٤محللم ومٝمؿ ٓ هيجرون إٓ أهؾ اهلل ُمـ اًمٕمٚمامء واًمدقم٤مة 

 وإظمٞم٤مر أومرادًا ومج٤مقم٤مت.

إصؾ اًم٤ًمسمع: مجع ُمث٤مًم٥م اجلامقم٤مت اًمدقمقي٦م ُمـ أضمؾ  -7

هدُمٝم٤م سمجٛمع سمٕمض اًمً٘مٓم٤مت اًمتل شمّمدر ُمـ سمٕمض أومراد اجلامقم٤مت 

 ًمتٕمٛمٞمٛمٝم٤م قمغم يمؾ اجلامقم٦م.

إصؾ اًمث٤مُمـ: اًمٜمٔمر ذم أطمقال إُم٦م وُمٕمروم٦م أقمدائٝم٤م  -8

وومٙمرهؿ حمرم ذقم٤م يم٤مًمٜمٔمر ذم اًمتقراة اعمحروم٦م ُمع أن أهؾ اًمًٜم٦م 

 ن ذًمؽ ُمـ مجٚم٦م اًمٗمروض اًمٙمٗم٤مئٞم٦م قمغم اعمًٚمٛملم.واجلامقم٦م يرو

إصؾ اًمت٤مؾمع: أؾم٤مًمٞم٥م اًمدقمقة ووؾم٤مئٚمٝم٤م شمقىمٞمٗمٞم٦م ىمرروا  -9

 ذًمؽ إصؾ إلسمٓم٤مل ُم٤م ؿم٤مؤا ُمـ إؾم٤مًمٞم٥م وإىمرار ُم٤م ؿم٤مؤا.

 إصؾ اًمٕم٤مذ: اًمٌدء سم٠مهؾ اًمًٜم٦م أوًٓ. -40

إصؾ احل٤مدي قمنم: اهلؿ إول مجع ُمث٤مًم٥م اًمدقم٤مة ُمـ  -44

 ُمٜمٝمؿ ٟمٕمؿ ضمٕمؾ ه١مٓء اجلراطمقن مهٝمؿ إول ذم اًمدقمقة أضمؾ اًمتٜمٗمػم

اًمدقم٤مة ومجع ُمث٤مًمٌٝمؿ وطمٗمظ ؾم٘مٓم٤مهتؿ  ٤مءإمم اهلل هق اًمقىمقف قمغم أظمٓم

سمرىمؿ اًمّمٗمح٦م وٟمص يمالُمٝمؿ.... وآهتامم سمٜمنم هذه اعمث٤مًم٥م 

ًمٜم٤مس ُمـ اًمقىمقع واًمً٘مٓم٤مت سم٘مّمد شمٜمٗمػم اًمٜم٤مس ُمٜمٝمؿ ٓ سم٘مّمد حتذير ا

ٜم٤مس قمـ اًمداقمل إمم اهلل ويٌٓمٚمقا مجٞمع أن يٜمٗمروا اًمومٞمٝم٤م وإٟمام سم٘مّمد 

ضمٝم٤مده ويمؾ طمًٜم٤مشمف وهيدُمقا يمؾ ُم٤م سمٜم٤مه وحيرُمقا اعمًٚمٛملم ُمـ مجٞمع 

ُم١مًمٗم٤مشمف وقمٚمٛمف وًمق يم٤من ٟم٤مومٕم٤ًم ص٤محل٤ًم وأي ظمراب ووم٤ًمد أقمٔمؿ ُمـ هذا 

اخلراب واًمٗم٤ًمد ومٛمـ ُمـ اًمٕمٚمامء ؾمٚمؿ ُمـ اًمزًم٦م وًمق سمح٨م سم٤مطم٨م ذم 
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 "حيَم وىمد ىم٤مل ؾمٚمٞمامن اًمتٞمٛمل ُمث٤مًم٥م اًمٕمٚمامء وؾم٘مٓم٤مهتؿ جلٛمع ؿمٞمئ٤ًم ٓ 

ىم٤مل اسمـ قمٌد اًمؼم ذم  "ًمق أظمذت سمرظمّم٦م يمؾ قم٤ممل اضمتٛمع ومٞمؽ اًمنم يمٚمف 

 ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف ُمٕم٘م٤ًٌم هذا إمج٤مع ٓ أقمٚمؿ ومٞمف ظمالوم٤م.

ذم سمحر  وىمد ىمرر اًمٕمٚمامء أن ؾم٘مٓم٦م اًمٕم٤ممل أو زًمتف ُمٖمٗمقرة سم٢مذن اهلل

سمد أن يٙمقن ُمّمحقسم٤ًم طمًٜم٤مشمف وسمٞم٤مهن٤م ًمٚمٜم٤مس ًمٚمتحذير ُمـ إظمذ مه٤م ٓ

 سم٤مٕدب ُمع أهؾ اًمٕمٚمؿ.

إصؾ اًمث٤مين قمنم: ه١مٓء أي اًمدقم٤مة واًمٕمٚمامء اًمذيـ ٓ  -42

 أظمٓمر قمغم اإلؾمالم ُمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى. –يقاوم٘مٝمؿ قمغم رأهيؿ 

أي  –إصؾ اًمث٤مًم٨م قمنم: جي٥م أن ٟم٘مدم طمرب ه١مٓء  -43

ٞمٝمقد قمغم طمرب اًم –اًمدقم٤مة واًمٕمٚمامء اًمذيـ ٓ يقاوم٘مقهنؿ اًمرأي 

 واًمٜمّم٤مرى.

هلؿ سم٘مقًمف ط ومٗمل اًمٌخ٤مري وصػ اًمٜمٌل  وهذه صٗم٦م اخلقارج

 )ي٘متٚمقن أهؾ اإلؾمالم ويدقمقن أهؾ إوصم٤من(.ط اًمٙمريؿ 

إصؾ اًمراسمع قمنم: ٓ يذيمر ًمٚمدقم٤مة واعمّمٚمحلم إٓ  -44

 ؾمٞمئ٤مهتؿ.

إصؾ اخل٤مُمس قمنم: ؾم٥م اًمدقم٤مة إمم اهلل ىمرسم٦م إمم اهلل  -45

 واًمّمقم.وقمٛمؾ ص٤مًمح أومْمؾ ُمـ اًمّمالة 

إصؾ اًم٤ًمدس قمنم: ٓ قمٛمؾ ًمٜمٍم اإلؾمالم إٓ سم٥ًمِّ  -46

 اًمٕمٚمامء واًمدقم٤مة وشمٜمٗمػم اًمٜم٤مس ُمٜمٝمؿ أومرادًا ومج٤مقم٤مت.

إصؾ اًم٤ًمسمع قمنم: مل يٙمتٗمقا سمٔم٤مهر اعمًٚمؿ سمؾ ادقمقا  -47

سمدًمٞمؾ إذا رأوا قم٤معم٤م يدقمقا ًمٚمًٜم٦م وهق  –ُمٕمرومتٝمؿ سم٤مًمٜمٞم٤مت واًم٘مٚمقب 

 ىم٤مًمقا ُم٤م دقم٤م إمم اًمًٜم٦م إٓ هلدُمٝم٤م. خي٤مًمٗمٝمؿ اًمرأي ذم سمٕمض اًم٘مْم٤مي٤م

إصؾ اًمث٤مُمـ قمنم: إـمالق ًمٗمظ اًمْم٤مل اعمْمؾ قمغم دقم٤مة  -48

 اهلدى.

إصؾ اًمت٤مؾمع قمنم: ٓ حيٛمؾ ُمٓمٚمؼ قمغم ُم٘مٞمد وٓ جمٛمؾ  -49
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 قمغم ُمٗمن وٓ ُمِمتٌف قمغم حمٙمؿ إٓ ذم يمالم اهلل.

إصؾ اًمٕمنمون: محٚمٝمؿ أىمقال اًمًٚمػ ذم اًمتحذير ُمـ  -20

 قمغم اًمدقم٤مة واًمٕمٚمامء اعمٜمتًٌلم ٕهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م.أهؾ اًمٌدع 

إصؾ احل٤مدي واًمٕمنمون: إٟمزاهلؿ أي٤مت اًمٜم٤مزًم٦م ذم  -24

 اًمٙمٗم٤مر قمغم اعمًٚمٛملم.

إصؾ اًمث٤مين واًمٕمنمون: اظمؽماقمٝمؿ ًمٕم٤ٌمرة ًمٞمس قمغم ُمٜمٝم٩م  -22

اًمًٚمػ أو ًمٞمس قمغم ُمٜمٝم٩م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م وي٘مّمدون سمذًمؽ أٟمف 

٘مد طمٍموا ُمٜمٝم٩م اًمًٚمػ وأهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ومٞمام ًمٞمس قمغم ـمري٘متٝمؿ وم

 هؿ قمٚمٞمف وم٘مط.

إصؾ اًمث٤مًم٨م واًمٕمنمون: شمرسمٞم٦م اًمّمٖم٤مر قمغم اًمثٚم٥م  -23

 واًمِمتؿ واًمتجريح.

إصؾ اًمراسمع واًمٕمنمون: شمريمٝمؿ احلؼ إذا ضم٤مء ممـ ظم٤مًمٗمٝمؿ  -24

ُمـ أصقهلؿ اًمٗم٤مؾمدة شمريمٝمؿ احلؼ ٕن ُمـ خي٤مًمٗمٝمؿ ي٘مقل سمف أو يٗمٕمٚمف 

ًمٞمال قمغم ُمٕمروم٦م احلؼ وهلذا حيٙمٛمقن قمغم اًم٘مقل أو وجيٕمٚمقن ذًمؽ د

 اًمٗمٕمؾ سم٠مٟمف سم٤مـمؾ ٕٟمف ُمـ ُمٜمٝم٩م احلريم٦م اإلؾمالُمٞم٦م أو ُمٜمٝم٩م اًمتٌٚمٞمغ.

إصؾ اخل٤مُمس واًمٕمنمون: إٟمٙم٤مر ُمٜمٙمر اإلُم٤مم سم٤مًمٚم٤ًمن  -25

ظمروج وهذا إصؾ وم٤مؾمد ٕن ُمٜم٤مصح٦م اإلُم٤مم واضم٦ٌم وأقمٔمؿ اجلٝم٤مد 

٦م اًمٜم٤مصح ًمإلُم٤مم دون شمٙمٗمػم يمٚمٛم٦م طمؼ قمٜمد ؾمٚمٓم٤من ضم٤مئر ومال جيقز شمًٛمٞم

سمٛمٕمّمٞم٦م ظم٤مرضمٞم٤ًم وًمٙمـ اًمذي محٚمٝمؿ قمغم ذًمؽ شم٠مصٚمٞمٝمؿ وضمقب 

اًمًٙمقت قمـ اٟمحراف احلٙم٤مم سمحج٦م وضمقب اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م واًمّمؼم 

قمغم فمٚمؿ احلٙم٤مم وضمقرهؿ وقمدم اخلروج قمٚمٞمٝمؿ إٓ ذم اًمٙمٗمر اًمٌقاح 

وهذا يمٚمف طمؼ وًمٙمـ اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ذم همػم ُمٕمّمٞم٦م واًمّمؼم قمغم اًمٔمٚمؿ 

يٛمٜمع ٟمّمحف واًمٕمٛمؾ اًمًٚمٛمل قمغم يمٗمف قمـ فمٚمٛمف وقمدم ُمٜم٤مسة هذا  ٓ

اإلُم٤مم اًمٔم٤ممل أو شمِمجٞمٕمف أو اًمدقم٤مء ًمف سمٓمقل اًمٕمٛمر واًمّمح٦م ودوام 

اعمٚمؽ وُم٤م أؿمٌف ذًمؽ مم٤م ي٘مقيف ويِمجٕمف قمغم فمٚمٛمف وقمدم اًمتٝم٤مون ُمع 
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اإلُم٤مم ذم ىمْم٤مي٤م اًمتنميع وضمٕمؾ احل٤ميمٛمٞم٦م هلل وطمده ٓ أن ٟم٘مقل أن ُمٌدأ 

ر دون يمٗمر وهل ُم٠ًمًم٦م وم٘مٝمٞم٦م وُم٤م أؿمٌف ذًمؽ مم٤م يِمجع احل٤ميمٛمٞم٦م يمٗم

احلٙم٤مم قمغم سم٨م اًم٘مقاٟملم اًمقوٕمٞم٦م سمحج٦م أٟمف ٓ يقضمد شمقطمٞمد طم٤ميمٛمٞم٦م 

سمؾ هق ُمّمٓمٚمح ُمٌتدع ذم اًمديـ يمام ي٘مرره ه١مٓء اًمذيـ مل يٗم٘مٝمقا 

اًمتقطمٞمد طمؼ اًمٗم٘مف وسمٜمك ه١مٓء سم٥ًٌم هت٤موهنؿ ُمع احلٙم٤مم أصقًٓ 

قضمقد إُم٤مم قم٤مم سم٢مذن ُمٜمف ومام جيري ُمـ وم٤مؾمدة يمثػمة ُمٜمٝم٤م ٓ ىمت٤مل إٓ سم

قمٛمٚمٞم٤مت اؾمتِمٝم٤مدي٦م ذم ومٚمًٓملم ود اًمٞمٝمقد يًٛمقٟمف اٟمتح٤مرًا إذ مل يقضمد 

 إُم٤مم قم٤مم وٓ إذن ومال ضمٝم٤مد.

 وُمٜمٝم٤م ٓ أُمر سمٛمٕمروف إٓ سم٢مذن اإلُم٤مم.

وُمٜمٝم٤م ضمٕمٚمٝمؿ اخلٓم٠م ذم اعم٤ًمئؾ اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمتل ي٘مع ومٞمٝم٤م سمٕمض 

أظمٓم٤مءهؿ ومام يٗمٕمٚمف احلٙم٤مم اًمدقم٤مة أقمٔمؿ ُمـ اخلٓم٠م ُمـ أقمامل احلٙم٤مم و

ُمـ وم٤ًمد وإوم٤ًمد ذم اًمِمٕمقب أُمره ؾمٝمؾ ٓ يي إٟمام اًمذي يي أن 

 خيٓمئ داقمٞم٦م أو قم٤ممل ومت٘مقم اًمدٟمٞم٤م وٓ شم٘مٕمد.

 هذه ظمالص٦م اخلٓمقط اًمٕمريْم٦م ٕصقل أدقمٞم٤مء اًمًٚمٗمٞم٦م اجلديدة

وه٤مك أن سمٕمض أصقل أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ذم احلٙمؿ قمغم اعمٌتدقم٦م يمام 

 ؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل:ىمرره٤م ؿمٞمخ اإل

واًمٗمْمؾ قمام وىمٕمقا ومٞمف  إصؾ إول: آقمتذار ٕهؾ اًمّمالح

 ُمـ سمدقم٦م قمـ اضمتٝم٤مد ومحؾ يمالُمٝمؿ اعمحتٛمؾ قمغم أطمًـ حمٛمؾ.

ذم ُم٤ًمئؾ أصقًمٞم٦م أو  إصؾ اًمث٤مين: قمدم شم٠مصمٞمؿ جمتٝمد إذا أظمٓم٠م

 ومرقمٞم٦م وأومم ُمـ ذًمؽ قمدم شمٙمٗمػمه أو شمٗمًٞم٘مف.

دع اعمجتٝمد ٓ ي٘متيض إىمراره قمغم ُم٤م إصؾ اًمث٤مًم٨م: قمذر اعمٌت

وٓ إسم٤مطم٦م اشم٤ٌمقمف سمؾ جي٥م اإلٟمٙم٤مر قمٚمٞمف ومٞمام يًقغ  أفمٝمره ُمـ سمدقم٦م

 إٟمٙم٤مره ُمع ُمراقم٤مة إدب ذم ذًمؽ.

أٟمف ُمـ أهؾ  إصؾ اًمراسمع: قمدم احلٙمؿ قمغم ُمـ وىمع ذم سمدقم٦م

إهقاء واًمٌدع وٓ ُمٕم٤مداشمف سمًٌٌٝم٤م إٓ إذا يم٤مٟم٧م اًمٌدقم٦م ُمِمتٝمرة ُمٖمٚمٔم٦م 
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 ًمٕمٚمؿ سم٤مًمًٜم٦م.قمٜمد أهؾ ا

إصؾ اخل٤مُمس: ٓ حيٙمؿ سم٤مهلالك ضمزُم٤ًم قمغم أطمد ظم٤مًمػ ذم 

أو همػمه وٓ قمغم ـم٤مئٗم٦م ُمٕمٞمٜم٦م سم٠مهن٤م ُمـ اًمٗمرق اًمْم٤مًم٦م اًمثٜمتلم  اقمت٘م٤مد

 واًمًٌٕملم إٓ إذا يم٤مٟم٧م اعمخ٤مًمٗم٦م همٚمٞمٔم٦م.

إصؾ اًم٤ًمدس: اًمتحري ذم طم٤مل اًمِمخص اعمٕملم اعمرشمٙم٥م 

٘مف سمحٞم٨م ٓ ُيٙمٗمر أطمد وٓ ىمٌؾ شمٙمٗمػمه أو شمٗمًٞم عمقضم٥م اًمٙمٗمر أو اًمٗمًؼ

 يٗمًؼ إٓ سمٕمد إىم٤مُم٦م احلج٦م قمٚمٞمف.

 إصؾ اًم٤ًمسمع: احلرص قمغم شم٠مًمٞمػ اًم٘مٚمقب واضمتامع اًمٙمٚمٛم٦م

وإصالح ذات اًمٌلم واحلذر ُمـ أن يٙمقن اخلالف ذم اعم٤ًمئؾ اًمٗمرقمٞم٦م 

اًمٕم٘مدي٦م واًمٕمٛمٚمٞم٦م ؾم٤ًٌٌم ذم ٟم٘مض قُمرى إظمقة واًمقٓء واًمؼماء سملم 

 اعمًٚمٛملم.

 إلٟمّم٤مف ذم ذيمر ُم٤م ًمٚمٛمٌتدقم٦م ُمـ حم٤مُمد وُمذامإصؾ اًمث٤مُمـ: ا

وىمٌقل ُم٤م قمٜمدهؿ ُمـ طمؼ ورد ُم٤م قمٜمدهؿ ُمـ سم٤مـمؾ وأن ذًمؽ ؾمٌٞمؾ 

 إُم٦م اًمقؾمط.

 إصؾ اًمت٤مؾمع: رقم٤مي٦م ذوط إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر

 ذم إُمر سم٤مًمًٜم٦م واًمٜمٝمل قمـ اًمٌدقم٦م وشم٘مديؿ إهؿ وم٤مٕهؿ ذم ذًمؽ.

سمٕمد إىم٤مُم٦م  ًمداقمل إمم اًمٌدقم٦مإصؾ اًمٕم٤مذ: ُمنموقمٞم٦م قم٘مقسم٦م ا

احلج٦م قمٚمٞمف واًمذي يٕم٤مىمٌف هق وزم إُمر سمام حي٘مؼ اًمزضمر واًمت٠مدي٥م 

واعمّمٚمح٦م ٕن ضره ُمتٕمد إمم همػمه سمخالف اعمن سمٌدقمتف وم٢مٟمف شم٘مٌؾ 

 قمالٟمٞمتف ويقيمؾ هه إمم اهلل شمٕم٤ممم.

إذا مل متٙمـ  إصؾ احل٤مدي قمنم: صح٦م اًمّمالة ظمٚمػ اعمٌتدع

 –ذا أُمٙمـ وم٤معم٠ًمًم٦م حمؾ ظمالف سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ اًمّمالة ظمٚمػ اعمتٌع وإ
 واًمّمحٞمح صح٦م اًمّمالة ظمٚمػ اعمٌتدع ُم٤م مل شمٙمـ سمدقمتف ُمٙمٗمرة. 

 .إصؾ اًمث٤مين قمنم: ىمٌقل شمقسم٦م اًمداقمل إمم اًمٌدقم٦م
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اؾمتٗمدت هذه إصقل ُمـ يمت٤مب اًمديمتقر أمحد سمـ قمٌداًمٕمزيز 

سمـ احلٚمٞمٌل اًمذي ؾمامه أصقل احلٙمؿ قمغم اعمٌتدقم٦م قمٜمد ؿمٞمخ اإلؾمالم ا

شمٞمٛمٞم٦م وهق يمت٤مب مجٞمؾ وُمٗمٞمد ـمٌع ذم ؾمٚمًٚم٦م يمت٤مب إُم٦م اًمّم٤مدر قمـ 

 هـ.4447رُمْم٤من 55وزارة إوىم٤مف اًم٘مٓمري٦م قمدد 
 

 المطلب الرابع: علماء أو خدام عملاء:
ن واضمٌٜم٤م دم٤مه ديٜمٜم٤م وأُمتٜم٤م اًمٞمقم إسمٕمد قمرض يمؾ ُم٤م شم٘مدم ٟم٘مقل 

ىمٌؾ يمٌػم طمرُم٤مت شمٜمتٝمؽ وأُم٦م شم٤ٌمد وؿُمٌف شمث٤مر، اإلؾمالم حم٤مرب ُمـ 

اًمٕمٚمامٟمٞملم وأضامهؿ ومٚمٜمتقضمف مجٞمٕم٤ًم ًمّمد اهلجامت اًمنمؾم٦م قمغم 

اإلؾمالم اًم٘مدس هذا اعمًجد اعم٤ٌمرك وشمٚمؽ إرض اًمٓم٤مهرة ُمـ 

اعمًئقل قمـ إٟم٘م٤مذه٤م أًمٞم٧ًم هذه هل اعمٕمريم٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م اًمتل جي٥م قمغم 

 اًمٕمٚمامء أن يٌذًمقا ىمّم٤مرى ضمٝمدهؿ ومٞمٝم٤م.

 –اًمٗم٤ًمد آىمتّم٤مدي  –اًمٗم٤ًمد اًمًٞم٤مد  –اًمرؿمقة  –اًمزٟم٤م  –اًمرسم٤م 

يمؾ هذه اًمرذائؾ اعمقضمقدة ذم ؾم٤مطم٦م اعمًٚمٛملم  –آٟمحالل إظمالىمل 

يمؾ هذه إُمقر أٓ شمقضم٥م قمغم قمٚمامء اعمًٚمٛملم ودقم٤مهتؿ أن ي٘مقُمقا 

سمقاضم٤ٌمهتؿ ٟم٤مطمٞمتٝم٤م سمغم واهلل شمقضم٥م قمٚمٞمٝمؿ ذًمؽ هذه هل اعمح٤مور اًمتل 

وإرؿم٤مد اًمٜم٤مس عم٤م أومٜمك اًمٕمٚمامء ومٞمٝم٤م أقمامرهؿ اًمٌٖمٞم٦م ُمٜمٝم٤م إصالح اعمجتٛمع 

ومٞمف ظمػم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة أُم٤م ُمـ شمرك هذه إُمقر واؿمتٖمؾ سمحرب 

اعمّمٚمحلم ومٝمذا ظم٤مدم ًمٚمٕمٛمالء ٓ قم٤ممل ُمـ اًمٕمٚمامء وإن طمنم ٟمٗمًف ذم 

صٗمقف اًمٕمٚمؿ وإين أىمقل هل١مٓء اخلدام ًمٚمٕمٛمالء ؿمٕمروا أو مل يِمٕمروا 

 سمذًمؽ شمقسمقا إمم اهلل يمؿ سم٘مل ُمـ أقمامريمؿ.

قن سملم يدي اهلل ومال دمٕمٚمقا أوًمٞم٤مءه سمٕمد ذًمؽ اعمقت وؾمت٘مٗم

ظمّمامءيمؿ ومٙمٗمك إُم٦م ومرىم٦م ووٞم٤مقم٤ًم وؿمت٤مشم٤ًم وإي٤ميمؿ أن شمٙمقٟمقا ممـ إذا 

ٟمّمحقا زادوا ذم اًمٓملم سمٚم٦م وذم اًمٓمٜمٌقر ٟمٖمٛم٦م وم٤مهلل يٛم٘م٧م ذًمؽ وٓ 

 يرو٤مه.
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 ومام يمؾ ذي ًم٥م سمٛم١مشمٞمؽ ٟمّمحف
 

 وٓ يمؾ ُم١مت ٟمّمحف سمٚمٌٞم٥م 

  

ها إلا مع بيان عوارها المطلب الخامس: كتبهم هذه لا يجوز بيع
 وفسادها:

ؾمئؾ اسمـ رؿمد رمحف اهلل قمـ رضمؾ اؿمؽمى ُمّمحٗم٤ًم أو يمت٤مسم٤ًم ومقضمده 

ُمٚمحقٟم٤ًم يمثػم اخلٓم٠م همػم صحٞمح ويريد أن يٌٞمٕمف هؾ قمٚمٞمف أن يٌلم؟ وإن 

 سملم مل يِمؽم ُمٜمف؟

 وم٠مضم٤مب قمغم ذًمؽ سم٘مقًمف: ٓ جيقز أن يٌٞمع طمتك يٌلم ذًمؽ ا.هـ

اعمٚمحقن يمثػم اخلٓم٠م ذم اًمرؾمؿ ىمٚم٧م وم٢من يم٤من ٓ جيقز سمٞمع اًمٙمت٤مب 

واعمٌٜمك وم٤معمٜمع أومم ومٞمف إن يم٤من اًمٚمحـ واخلٓم٠م ذم اعمْمٛمقن واعمٕمٜمك وقمٚمٞمف 

ومٕمغم سم٤مئٕمل اًمٙمت٥م أن يت٘مقا اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ومٞمٌٞمٜمقا إظمٓم٤مء اًمٕم٤مُم٦م 

ًمٌٕمض اًمٙمت٥م اعمِمٝمقرة سمخ٤مص٦م ًمٚمٛمٌتدئلم ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ واًمٕمقام إذ 

قا ذوي ُمٕمروم٦م ضمٞمدة سم٠مطمقال اًمٙمت٥م يٗمؽمض ذم ه١مٓء اًم٤ٌمئٕملم أن يٙمقٟم

وًمق ُمـ سم٤مب إشم٘م٤من اًمّمٜمٕم٦م وًمق يم٤من يمذًمؽ ذم أىمؾ إطمقال قمـ ـمريؼ 

 ُمـ يٚمت٘مقن سمف ُمـ ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ اًمذيـ يؽمددون قمٚمٞمٝمؿ واهلل أقمٚمؿ.

وذم اعمٕمٞم٤مر اعمٕمرب ؾمئؾ سمٕمْمٝمؿ قمـ يمت٥م اًمًخٗم٤مء واًمتقاريخ 

ر واًمٖمٜم٤مء( واهلجق واًمِمٕم –ودهلٛمف  –اعمٕمٚمقم يمذمه٤م يمـ)شم٤مريخ قمٜمؽمة 

 وٟمحق ذًمؽ هؾ جيقز سمٞمٕمٝم٤م أم ٓ؟

 وم٠مضم٤مب ٓ جيقز سمٞمٕمٝم٤م وٓ اًمٜمٔمر ومٞمٝم٤م واهلل أقمٚمؿ.

وُمـ هذا اجلقاب يًتٗم٤مد قمدم ضمقاز اًمٜمٔمر ذم ُمثؾ هذه اًمٙمت٥م 

ىم٤مل اسمـ ىمداُم٦م يم٤من اًمًٚمػ روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ يٜمٝمقن قمـ جم٤مًم٦ًم أهؾ 

 اًمٌدع واًمٜمٔمر ذم يمتٌٝمؿ وآؾمتامع ًمٙمالُمٝمؿ ا.هـ

ٌقت يمذب اًمرواي٤مت اعمقضمقدة ذم يمت٤مب ُم٘مٌؾ حترم سمؾ سمٕمد صم

 روايتف وآؾمتامع إًمٞمف ٕٟمف يمذب وُمًتحؾ اًمٙمذب يم٤مذب شمرد ؿمٝم٤مدشمف.
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 كتبهم هذه لا ضمان في إحراقها:
ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ: )... ويمذًمؽ ٓ وامن ذم حتريؼ اًمٙمت٥م اعمْمٚم٦م 

ى وإشمالومٝم٤م( ىم٤مل اعمرودي ىمٚم٧م ٕمحد اؾمتٕمرت يمت٤مسم٤ًم ومٞمف أؿمٞم٤مء رديئ٦م شمر

سمٞمد قمٛمر يمت٤مسم٤ًم ايمتتٌف ُمـ ط  أظمرىمف أو أطمرىمف؟ ىم٤مل ٟمٕمؿ وىمد رأى اًمٜمٌل

طمتك ذه٥م سمف قمٛمر ط اًمتقراة وأقمجٌف ُمقاوم٘متف ًمٚم٘مرآن ومتٛمٕمر وضمف اًمٜمٌل 

 إمم اًمتٜمقر وم٠مًم٘م٤مه ومٞمف. 

هـ ىم٤مًمقا 4482وُمـ اًمٚمٓم٤مئػ ُم٤م ضم٤مء ذم شمرمج٦م اًمّمٜمٕم٤مين ت 

إٓ أٟمف مل يٗمده أصٞم٥م رمحف اهلل شمٕم٤ممم سم٤مإلؾمٝم٤مل ومٓمٚم٥م ًمف أهٚمف اًمٕمالج 

ؿمٞمئ٤ًم ومجلء ًمف سمٙمت٤مسملم إول اإلٟم٤ًمن اًمٙم٤مُمؾ ًمٚمجٞمكم وأظمر اعمْمٜمقن 

سمف قمغم أهٚمف ًمٚمٖمزازم وىمد ىم٤مل قمٜمف اًمّمٜمٕم٤مين وٓ أفمٜمف ُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف وإٟمام 

هق ُمٙمذوب قمٚمٞمف ىم٤مل اًمّمٜمٕم٤مين رمحف اهلل صمؿ ـم٤مًمٕم٧م اًمٙمت٤مسملم ومقضمدت 

ٓمٌخ قمغم أصم٤مرمه٤م ظمٌز زم ومٞمٝمام يمٗمرًا سحي٤ًم وم٠مُمرت سم٢مطمراىمٝمام سم٤مًمٜم٤مر وأن ي

 وم٠ميمؾ ُمـ ذًمؽ اخلٌز سمٜمٞم٦م اًمِمٗم٤مء ومام ؿمٙم٤م سمٕمد ذًمؽ ُمرو٤ًم رمحف اهلل.

 434ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ اًمًٌٙمل رمحف اهلل ذم يمت٤مسمف ُمٕمٞمد اًمٜمٕمؿ صـ

قمـ ٟم٤مؾمخ اًمٙمت٥م وُم٤م جي٥م قمٚمٞمف وُمـ طم٘مف أن ٓ يٙمت٥م ؿمٞمئ٤ًم ُمـ اًمٙمت٥م 

اًمتل ٓ  اعمْمٚم٦م يمٙمت٥م أهؾ اًمٌدع وإهقاء ويمذًمؽ ٓ يٙمت٥م اًمٙمت٥م

يٜمٗمع اهلل مه٤م يمـ)ؾمػمة قمٜمؽمة( وهمػمه٤م ُمـ اعمقوققم٤مت اعمختٚم٘م٦م اًمتل 

شمْمٞمع اًمزُم٤من وًمٞمس ًمٚمديـ مه٤م طم٤مضم٦م ويمذًمؽ يمت٥م أهؾ اعمجقن وُم٤م 

ووٕمقه ذم أصٜم٤مف اجلامع وصٗم٤مت اخلٛمقر وهمػم ذًمؽ مم٤م هيٞم٩م 

اعمحرُم٤مت ومٜمحـ ٟمحذر اًمٜم٤ًمخ ُمٜمٝم٤م وم٢من اًمدٟمٞم٤م شمٖمرهؿ وهم٤مًم٤ٌم ُمًتٙمت٥م 

يٕمٓمك ُمـ إضمرة أيمثر مم٤م يٕمٓمٞمف ُمًتٙمت٥م يمت٥م اًمٕمٚمؿ هذه إؿمٞم٤مء 

ومٞمٜمٌٖمل ًمٚمٜم٤مؾمخ أن ٓ يٌٞمع ديٜمف سمدٟمٞم٤مه. وىم٤مل أيْم٤ًم قمـ اًمدًٓملم ُم٤م ٟمّمف 

ومٛمٜمٝمؿ دٓل اًمٙمت٥م وُمـ طم٘مف أن ٓ يٌٞمع يمت٥م اًمديـ ممـ يٕمٚمؿ أٟمف 

يْمٞمٕمٝم٤م أو يٜمٔمره٤م ٟٓمت٘م٤مده٤م واًمٓمٕمـ قمٚمٞمٝم٤م وأن ٓ يٌٞمع ؿمٞمئ٤ًم ُمـ يمت٥م 

ء ويمت٥م اعمٜمجٛملم واًمٙمت٥م اعمٙمذوسم٦م يمـ)ؾمػمة قمٜمؽمة( أهؾ اًمٌدع وإهقا
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وهمػمه وٓ حيؾ ًمف أن يٌٞمع يم٤مومرًا ٓ اعمّمحػ وٓ ؿمٞمئ٤ًم ُمـ يمت٥م احلدي٨م 

 واًمٗم٘مف ا.هـ 

وُمٜمف يٕمٚمؿ طمرُم٦م اعمت٤مضمرة سم٠مُمث٤مل هذه اًمٙمت٥م سمٞمٕم٤ًم وـم٤ٌمقم٦م وذاء 

 واهلل أقمٚمؿ.
 

 حرمة قراءة هذه ال كتب في المساجد والمجامع العامة ووضعها في
 مكتبات المسجد: 

أومتك همػم واطمد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ سمحرُم٦م ىمراءة يمت٥م اًمققمظ اعمِمتٛمٚم٦م 

أطمد أئٛم٦م  -قمغم ىمّمص سم٤مـمٚم٦م ذم جم٤مُمع اًمٜم٤مس اًمٕم٤مُم٦م ويم٤من اسمـ اًمؼماء 

ٓ يروي اعم٘م٤مُم٤مت سم٤معمًجد اجل٤مُمع ويم٤من إُم٤مُم٤ًم ًمف وإٟمام يروهي٤م  -اعم٤مًمٙمٞم٦م 

ذح صحٞمح ُمًٚمؿ  سم٤مًمدويرة ٕهن٤م ًمٞمس هل٤م طمٙمؿ اجل٤مُمع ىم٤مًمف إيب ذم

وقمٚمؾ ذًمؽ سم٘مقًمف هذا واهلل اقمٚمؿ عم٤م شمْمٛمٜمتف ُمـ إيم٤مذي٥م وذم اعمٕمٞم٤مر 

 ُم٤م ٟمّمف: 444صـ7اعمٕمرب ج

وؾمئؾ احلٗم٤مر قمـ ىمراءة هذه اًمٙمت٥م ذم اعم٤ًمضمد وم٠مضم٤مب سم٠من ىم٤مل 

أُم٤م ىمراءة يمت٥م اًمققمظ وهمػمه ذم اعم٤ًمضمد ومذًمؽ ُمـ اعمًتح٥م احلًـ 

ومًقاء يم٤من اًمققمظ يتخقل أصح٤مسمف سم٤معمققمٔم٦م ط وىمد يم٤من اًمٜمٌل 

سم٤مًمٙمالم ُمـ قمٜمد اًمقاقمظ أو سم٘مراءة يمت٤مب يتْمٛمـ اًمققمظ ومذًمؽ يمٚمف أُمر 

ُمٕمٛمقل سمف ًمٙمـ يِمؽمط ذم ذًمؽ أن يٙمقن اًمقاقمظ ُمـ اًمٙمت٤مب أو مم٤م 

يٚم٘مٞمف اًمقاقمظ ُمـ طمٗمٔمف أن يٙمقن صحٞمح٤م ٓ شمرده اًم٘مقاقمد اًمٕمٚمٛمٞم٦م ٕن 

 اًمٙمت٥م اعمقوققم٦م ذم اًمققمظ ىمد اؿمتٛمٚم٧م قمغم سم٤مـمؾ يمثػم وقمغم أُمقر

ؿمٜمٞمٕم٦م وُمٜم٤ميمر وم٤مطمِم٦م شمْم٤مف إمم اًمرؾمؾ وإٟمٌٞم٤مء وقمغم ىمّمص سم٤مـمٚم٦م 

شمرده٤م اًم٘مقاقمد اًمٕمٚمٛمٞم٦م ومٛمـ أظمذ ذم هذه اًمٓمري٘م٦م ومٚمٞمتخػم ُم٤م حيٗمظ إن 

يم٤من يٕمظ ُمـ يمت٤مب وهذا حيت٤مج إمم طمظ واومر ُمـ اًمٓمٚم٥م وضمرت قم٤مدة 

سمٕمض وم٘مٝم٤مء اعمقاوع ي٘مرئقن اًمٜم٤مس يمت٤ًٌم ذم سمٕمض اعم٤ًمضمد وٓ حيؾ 

وٓ ؾمامقمٝم٤م إٓ ُمٜمٙمرًا ٕهن٤م حمض اًم٤ٌمـمؾ ُمٜمٝم٤م يمت٤مب عمًٚمؿ ىمراءهت٤م 
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يًٛمك إؾمالم أيب ذر ذم ؾمٗمريـ يمٚمف زور ويمذب ويمت٥م يمثػمة شمِمٌٝمف 

 ومٚمٞمتحٗمظ اإلٟم٤ًمن ُمـ ُمثؾ هذا ا.هـ.

وٓ جيقز أن شمقوع هذه اًمٙمت٥م ذم ُمٙمت٤ٌمت اعم٤ًمضمد ٕهن٤م شمتٜم٤مرم 

٥م ُمع رؾم٤مًم٦م اعمًجد وقم٘مٞمدة اعمّمٚملم واعمًجد سمٞم٧م اهلل وسمٞم٧م اهلل جي

شمٓمٝمػمه ُمـ يمؾ دٟمس ؾمقاء يم٤من طمًٞم٤ًم أو ُمٕمٜمقي٤ًم وُمٜمف يٕمٚمؿ طمرُم٦م شمٕمٚمٞمؼ 

صم٤ٌمت اعمٙم٤من هلل إاعمٜمِمقرات اًمتل حتٛمؾ اؾمؿ قم٘مٞمدة اعمًٚمؿ عم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ 

ذـمتٝمؿ يمحٙمؿ يمتٌٝمؿ أوطمٙمؿ ، وهمػم ذًمؽ ُمـ اًمْمالٓت واهلل أقمٚمؿ

 ذم مجٞمع ُم٤م ذيمر واهلل أقمٚمؿ.
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 القسم الأول
 لبينفي نقد مقدمته وتتكون من مط

 

 المطلب الأول: نقد الافتتاحية:
ٻ ٻ ٻ ﴿ اًم٘م٤مئؾ سمحٛمد هلل  3اومتتح اعم١مًمػ يمت٤مسمف صـ

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ 
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ 

[ وي٤م ًمٞمتف اًمتزم 435]اًمٜم٤ًمء: ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

سمام ضم٤مء ذم أي٦م اًمنميٗم٦م اًمداًم٦م قمغم وضمقب اًم٘مقاُم٦م سم٤مًم٘مًط واًمتزام 

اًمّمدق ذم اًمِمٝم٤مدة ويم٤من قمٚمٞمف سمٛمقضم٥م هذه أي٦م أن يذيمر يمؾ اًمٕمدل و

ُم٤م ىمٞمؾ ذم أيب طمٜمٞمٗم٦م ُمـ ضمرح وشمٕمديؾ ٓ أن يذيمر اجلرح اًمذي مل يٕمتؼمه 

احلذاق ُمـ اعمحدصملم ويؽمك اًمتٕمديؾ اًمذي قمٚمٞمف مج٤مهػم قمٚمامء اعمًٚمٛملم 

ومٝمذا ًمٞمس ُمـ اًمٕمدل ذم رء صمؿ أشمك سم٤مًمّمالة واًمًالم قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد 

قمغم سمٕمض أصح٤مسمف ذم اًمٌٞمٕم٦م أن ي٘مقًمقا احلؼ أيٜمام يم٤من ٓ أظمذ ط 

خي٤مومقن ذم اهلل ًمقُم٦م ٓئؿ وأُمر ٕيب ذر أن ي٘مقل احلؼ وًمق يم٤من ُمرًا وي٤م 

 ط.ًمٞمتف اًمتزم ىمقل احلؼ اًمذي أُمر سمف رؾمقل اهلل 

٘م٦م اًم٤ٌمب وم٤محلؼ ًمٖم٦م: ود اًم٤ٌمـمؾ وأصٚمف اعمقاوم٘م٦م واعمٓم٤مسم٘م٦م يمٛمٓم٤مسم

٦م وهق ذم آصٓمالح: آقمت٘م٤مد ذم اًمٌمء ؾمت٘م٤مُمذم طُم٘مف ًمدوراٟمف قمغم آ

اعمٓم٤مسمؼ عم٤م هق قمٚمٞمف ذًمؽ اًمٌمء. وم٤مقمت٘م٤مد اًمٜم٤مس قمداًم٦م أيب طمٜمٞمٗم٦م وإُم٤مُمتف 

 طمؼ عمٓم٤مسم٘م٦م ذًمؽ آقمت٘م٤مد عم٤م هق قمٚمٞمف ذًمؽ اًمٌمء.

وضمرح أيب طمٜمٞمٗم٦م وٟم٘مّمف واهت٤مُمف سم٠مٟمف ٓ يٕمتٛمد قمٚمٞمف ذم احلدي٨م 

ٓقمت٘م٤مد عم٤م هق قمٚمٞمف واًمٗم٘مف سم٤مـمؾ وًمٞمس ُمـ احلؼ ذم رء عمخ٤مًمٗم٦م هذا ا

أسمق طمٜمٞمٗم٦م ُمـ اإلُم٤مُم٦م ذم اًمٗم٘مف واحلدي٨م اعمٜم٘مقًم٦م إًمٞمٜم٤م ٟم٘ماًل ُمتقاشمرًا قمـ 

أئٛم٦م اًمديـ وأؾم٤مـملم اًمنميٕم٦م وه٤م هق وم٘مٝمف سملم أيديٜم٤م يِمٝمد سمّمح٦م 

 ذًمؽ.
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صمؿ أشمك اعمّمٜمػ سم٤مًمِمٝم٤مدشملم وأقم٘مٌٝم٤م سم٘مقًمف أُم٤م سمٕمد ومٌام أن اهلل 

اًمٙمت٤مب قمغم اًمٌٞم٤من وم٘م٤مل قمز ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم أظمذ اعمٞمث٤مق قمغم قمٚمامء أهؾ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ُمـ ىم٤مئؾ ﴿
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ 

[ وهمٗمؾ اعمًٙملم أن اًمقاضم٥م هق اًمٌٞم٤من 487]آل قمٛمران: ﴾ٹ

اًمقاوح اًم٘م٤مئؿ قمغم اًمٕمدل واًمّمدق وطمٗمظ اًمنميٕم٦م ٓ قمغم اًمتٛمقيف 

واًمتدًمٞمس وحتذير اًمٜم٤مس ُمـ أئٛم٦م اًمديـ وأريم٤من اهلدى وأقمٛمدة اًمٗم٘مف 

ل وشمرك ُمذه٥م ُمٕمتؼم ُمـ ُمذاه٥م اعمًٚمٛملم اعمٕمتؼمة اًمتل قمٚمٞمٝم٤م اإلؾمالُم

ُمدار اًمٗمتقى ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م وقمٚمٞمٝم٤م قمٛمؾ مج٤مهػم اعمًٚمٛملم ُمٜمذ 

ىمرون ـمقيٚم٦م واإلمج٤مع ُمٜمٕم٘مد قمغم أهن٤م ُمذاه٥م ُمٕمتؼمة ُمروٞم٦م قمٜمد أهؾ 

 اًمًٜم٦م واجلامقم٦م وأن أصح٤ممه٤م أئٛم٦م ي٘متدى مهؿ ذم اًمديـ.

أئٛم٦م اجلرح واًمتٕمديؾ وهؿ أهؾ اًمٗمـ قمغم صمؿ ىم٤مل وسمام أمجع قمٚمٞمف 

ذقمٞم٦م اجلرح واًمتٕمديؾ وشم٤مرة يٙمقن واضم٤ًٌم وأظمرى ُمٜمدوسم٤ًم.... اًمخ 

سمح٥ًم احل٤مًم٦م أىمقل ٟمٕمؿ اجلرح واًمتٕمديؾ ُمنموع وًمٙمـ ُم٤م ذوـمف؟ 

وُم٤م طمدوده؟ وُمـ ي٘مقم سمف؟ وإمم ُمـ يتقضمف؟ وُم٤م أطمٙم٤مُمف؟ وُم٤م 

 وقاسمٓمف؟ وُم٤م ىمٞمقده؟ 

 ٙمقن طمراُم٤ًم إذا صدر ُمـ همػم ُمت٠مهؾأُم٤م قمٚمؿ اعمًٙملم أن اجلرح ي

ًمف ومٞمٛمـ ٓ يًتح٘مف ويمؾ ُم٤م ذيمره اعم١مًمػ هٜم٤م ُمؼمرات واهٞم٦م ًمٗمٕمٚمتف 

 اًمِمٜمٞمٕم٦م. 

: وىمد ظم٤مض اًمٜم٤مس ذم ؿم٠من أيب طمٜمٞمٗم٦م ومٛمٜمٝمؿ ُمـ 4صمؿ ىم٤مل صـ

ضمرح وُمٜمٝمؿ ُمـ قمدل وُمٜمٝمؿ ُمـ همال ومٞمف واقمتؼم اعمتٙمٚمٛملم ومٞمف خمٓمئلم 

ومٞمف وي٘مدطمقن ومٞمف يمام  سمؾ ٓ يٙمتٗمقن سمذًمؽ سمؾ يِمٜمٕمقن قمغم ُمـ شمٙمٚمؿ

 يٗمٕمؾ سمٕمض ضمٝمٚم٦م احلٜمٗمٞم٦م.
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وأىمقل: ظمقض اًمٜم٤مس واظمتالومٝمؿ ذم إٟم٤ًمن وقمدم إمج٤مقمٝمؿ قمغم 

ُمدطمف ٓ ي٘مٚمؾ ُمـ ىمٞمٛمتف وٓ ي١مصمر ذم ُمٙم٤مٟمتف وًمٞمس دًمٞماًل قمغم ٟم٘مص ومٞمف 

أٓ شمرى إمم اإلُم٤مم ؾمٞمدٟم٤م قمكم يمرم اهلل وضمٝمف وم٘مد هٚمؽ ومٞمف ومئت٤من حم٥م 

 أومرط وُمٌٖمض أومرط يمذًمؽ.

ؽ أن اعمتٙمٚمٛملم ذم أي ُمًٚمؿ ُمـ همػم طمؼ خمٓمئقن ومْماًل وٓ ؿم

قمـ أن يٙمقن اًمٙمالم ذم قم٤ممل ُمـ قمٚمامء اعمًٚمٛملم ومْماًل قمـ أن يٙمقن 

اًمٙمالم ذم أريم٤من قمٚمامء اعمًٚمٛملم أقمٛمدة اًمديـ وٓ ؿمؽ أن اعمت٘مقل قمغم 

أئٛم٦م اًمديـ يًتحؼ اًمتٕمزير ٓ اًمتِمٜمٞمع ومح٥ًم سمؾ اعمتٙمٚمؿ ذم أئٛم٦م اهلدى 

همػم طمؼ ؾم٤مىمط اًمٕمداًم٦م ٓ يٚمتٗم٧م إمم ىمقًمف وٓ يٜمٔمر ذم أٟمّم٤مر اًمًٜم٦م ُمـ 

 يمالُمف وهذا أُمر ُمٕمٚمقم قمٜمد صٖم٤مر ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ اًمنميػ.

ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر رمحف اهلل ذم ُم٘مدُم٦م اًمٗمتح ذم شمرمج٦م مح٤مد سمـ 

قصمٞم٘مف وؿمذ شمأؾم٤مُم٦م أسمق أؾم٤مُم٦م اًمٙمقذم أطمد إئٛم٦م إصم٤ٌمت اشمٗم٘مقا قمغم 

ؾمٗمٞم٤من سمـ ويمٞمع ىم٤مل يم٤من أسمق إزدي ومذيمره ذم اًمْمٕمٗم٤مء وطمٙمك قمـ 

أؾم٤مُم٦م يتتٌع يمت٥م اًمرواة ومٞم٠مظمذه٤م ويٜمًخٝم٤م وم٘م٤مل زم اسمـ ٟمٛمػم إن 

اعمحًـ ٕيب أؾم٤مُم٦م ي٘مقل إٟمف دومـ يمتٌف صمؿ إٟمف شمتٌع إطم٤مدي٨م سمٕمد ُمـ 

اًمٜم٤مس ومٜمًخٝم٤م ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من سمـ ويمٞمع إين ٕقمج٥م يمٞمػ ضم٤مز طمديثف يم٤من 

. وؾمٗمٞم٤من سمـ ويمٞمع أُمره سمٞمِّٜم٤ًم ويم٤من ُمـ أهق اًمٜم٤مس حلدي٨م محٞمد اٟمتٝمك

هذا وٕمٞمػ ٓ يٕمتد سمف يمام ٓ يٕمتد سم٤مًمٜم٤مىمؾ قمٜمف وهق أسمق اًمٗمتح إزدي 

ُمع أٟمف ذيمر هذا قمـ اسمـ ويمٞمع سم٤مإلؾمٜم٤مد وؾم٘مط ُمـ اًمٜمًخ٦م اًمتل وىمػ 

قمٚمٞمٝم٤م اًمذهٌل ُمـ يمت٤مب إزدي سمـ ويمٞمع ومٔمـ أٟمف طمٙم٤مه قمـ ؾمٗمٞم٤من 

ىمد اًمثقري ومّم٤مر يتٕمج٥م ُمـ ذًمؽ صمؿ ىم٤مل إٟمف ىمقل سم٤مـمؾ وأسمق أؾم٤مُم٦م 

ىم٤مل أمحد ومٞمف يم٤من صمٌت٤ًم ُم٤م يم٤من أصمٌتف ٓ يٙم٤مد خيٓمكء وروى ًمف اجلامقم٦م ا.هـ 

 .449-448صـ
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أطمد إئٛم٦م إقمالم  وُمـ اعمٕمٚمقم ي٘مٞمٜم٤ًم أن اإلُم٤مم أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م 

يمام ٟمص قمغم ذًمؽ طمٗم٤مظ اإلؾمالم وقمغم رأؾمٝمؿ  اًمذيـ دم٤موزوا اًم٘مٜمٓمرة

سمؾ قمداًم٦م أيب طمٜمٞمٗم٦م  أُمػم اعم١مُمٜملم احل٤مومظ اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين رمحف اهلل

وشمقصمٞم٘مف صم٤مسم٧م سم٤مًمتقاشمر وم٤مًمٓمٕمـ ومٞمف ظمٓم٠م وأي ظمٓم٠م ! وضمرم وأي ضمرم! 

 واًمٓم٤مقمـ ومٞمف أوضم٥م قمغم ٟمٗمًف اًمتِمٜمٞمع وأؾم٘مط ُم٘م٤مُمف وأمهؾ يمالُمف 

إن يم٤من ممـ يٕمتؼم سمٙمالُمف ومٙمٞمػ إن صدر ممـ ٓ يٕمتد سمٙمالُمف يم٤معم١مًمػ 

 اًمذي ؾمقد صحٞمٗمتف سم٤مًمٙمالم ذم أطمد أريم٤من قمٚمامء اعمًٚمٛملم.

 ومٝمذا اًمتِمٜمٞمع واًم٘مدح قمغم اًمٓم٤مقمٜملم ذم أئٛم٦م اعمًٚمٛملم ًمٞمس ومٕمؾ

)ضمٝمٚم٦م احلٜمٗمٞم٦م( )ي٤م ُمًٙملم( سمؾ هق ومٕمؾ يم٤ٌمر اعمحدصملم وطمٗم٤مظ 

اعمًٚمٛملم اًمذيـ طمرس اهلل مهؿ ذقمف اعمٌلم وووم٘مٝمؿ ًمٚمذب قمـ أقمراض 

 محٚم٦م اًمديـ طمراس اًمنميٕم٦م اًمٖمراء وأٟمّم٤مر اًمًٜم٦م اًمزهراء.

ضم٤من قمغم ٟمٗمًف  ئٛم٦م اعمًٚمٛملمواًمٓم٤مقمـ سمجٝمٚمف أو سمحًده قمغم أ

ىم٤مصؿ ًمٔمٝمره ُمًتحؼ ًمٚمرد ُمـ طمٗم٤مظ اًمديـ وقمٚمامء اًمنمع احلٜمٞمػ 

 وهذا ُم٤م ضمٜم٤مه اعم١مًمػ قمغم ٟمٗمًف.

: وُمر يب وأٟم٤م أـم٤مًمع ذم ُمِمٙمؾ أصم٤مر ًمٚمٓمح٤موي 4صمؿ ىم٤مل صـ

سمتح٘مٞمؼ ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤موؤط اًمتِمٜمٞمع ُمـ ؿمٕمٞم٥م قمغم اًمِمٞمخ ٟم٤مس اًمديـ 

ٟمف ُم٤م وٕمػ أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م إٓ اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين ٕٟمف يْمٕمػ أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م ويم٠م

 إًم٤ٌمين طمٗمٔمف اهلل.

أىمقل ٟمص يمالم اًمِمٞمخ ؿمٕمٞم٥م ذم ُمِمٙمؾ أصم٤مر هق ىمقًمف قمٜمد ذيمر 

اإلُم٤مم اًمٓمح٤موي ذم ُمِمٙمؾ أصم٤مر طمدصمٜم٤م أمحد سمـ داود ىم٤مل طمدصمٜم٤م 

إؾمامقمٞمؾ سمـ ؾم٤ممل ىم٤مل طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ احلًـ ىم٤مل طمدصمٜم٤م أسمق طمٜمٞمٗم٦م ىم٤مل 

ط: ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل   هريرة طمدصمٜم٤م قمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح قمـ أيب

)إذا ـمٚمع اًمٜمجؿ رومٕم٧م اًمٕم٤مه٦م قمـ أهؾ يمؾ سمٚمد( ىم٤مل اًمِمٞمخ ؿمٕمٞم٥م 

إؾمٜم٤مده صحٞمح رضم٤مًمف صم٘م٤مت وذم اًم٤ٌمب ُم٤م يِمٝمد ًمف يمام ؾمٞم٠ميت ىمٚم٧م وُمـ 

أىمٌح اجلٝم٤مٓت اعمٌٜمٞم٦م قمغم اًمتٕمّم٥م واهلقى شمْمٕمٞمػ اًمِمٞمخ إًم٤ٌمين 
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م ُمتٝماًم إي٤مه سمًقء سم٠ميب طمٜمٞمٗم٦م اإلُم٤م "397"هلذا احلدي٨م ذم وٕمٞمٗمتف 

احلٗمظ وُم٤م أدري يمٞمػ شمًقل ًمف ٟمٗمًف أن جيزم سمًقء طمٗمٔمف وهق اًمذي 

ي٘مقل ومٞمف إُم٤مم اجلرح واًمتٕمديؾ حيٞمك سمـ ُمٕملم يمام ذم اًمتٝمذي٥م يم٤من أسمق 

طمٜمٞمٗم٦م صم٘م٦م ذم احلدي٨م وذم رواي٦م أظمرى قمٜمف أسمق طمٜمٞمٗم٦م صم٘م٦م ٓ حيدث 

ٟمت٘م٤مء ٓسمـ سم٤محلدي٨م إٓ سمام حيٗمٔمف وٓ حيدث سمام ٓ حيٗمٔمف. وذم آ

قمـ اسمـ ُمٕملم أيْم٤ًم صم٘م٦م ُم٤م ؾمٛمٕم٧م أطمدًا وٕمٗمف هذا  427قمٌداًمؼم صـ

ؿمٕم٦ٌم يٙمت٥م إًمٞمف أن حيدث وي٠مُمره وؿمٕم٦ٌٌم ؿمٕم٦ٌم وىم٤مل ؿمٕم٦ٌم أيْم٤ًم يم٤من 

واهلل طمًـ اًمٗمٝمؿ ضمٞمد احلٗمظ يمام ذم اخلػمات احل٤ًمن ٓسمـ طمجر اعمٙمل 

قمـ اإلُم٤مم أيب داود اًمًجًت٤مين  2/463وذم ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ  34صـ

٤مطم٥م اًمًٜمـ رطمؿ اهلل ُم٤مًمٙم٤ًم يم٤من إُم٤مُم٤ًم رطمؿ اهلل اًمِم٤مومٕمل يم٤من إُم٤مُم٤ًم ص

رطمؿ اهلل أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م يم٤من إُم٤مُم٤ًم وأئٛم٦م اجلرح واًمتٕمديؾ ذم اًمٕمّمقر 

اعمت٠مظمرة يم٤معمزين واًمذهٌل واسمـ طمجر ىمد دوٟمقا ذم شمقاًمٞمٗمٝمؿ شمراضمؿ 

ًمتف طم٤مومٚم٦م ًمإلُم٤مم ووٛمٜمقه٤م ُم٤م يٜمٌئ قمـ ضمالًم٦م ىمدره ذم اًمٗم٘مف وقمٔمٞمؿ ُمٜمز

وُم٤م وضمدٟم٤م ٕطمدهؿ أي اهت٤مم ًمف ٓ ُمـ ًمْمٌط واًمٕمداًم٦م واإلُم٤مُم٦م ذم ا

اعمًتِمٜمٕم٦م  ةضمٝم٦م قمداًمتف وٓ ُمـ ضمٝم٦م طمٗمٔمف ومل يٚمتٗمتقا إمم شمٚمؽ اعمٖم٤مٓ

ذم طمؼ هذا اإلُم٤مم اعمٜم٘مقًم٦م قمـ سمٕمْمٝمؿ ممـ هلؿ ظمٚمٗمٞم٤مت ُمٕمٞمٜم٦م عم٤م شمٌلم 

هلؿ ُمـ ُمٜم٤مومرهت٤م عمٕم٤ميػم اًمٜم٘مد اًمّمحٞمح يمام هق ُمٌلم ذم حمٚمف ا.هـ، 

ًمإلُم٤مم حمٛمد سمـ احلًـ ورواه اًمٓمؼماين ذم  459دي٨م ذم أصم٤مر صـواحل

اعمٕمجؿ اًمّمٖمػم وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم شم٤مريخ أصٌٝم٤من ُمـ ـمريؼ داود اًمٓم٤مئل قمـ 

أيب طمٜمٞمٗم٦م اًمٜمٕمامن سمـ صم٤مسم٧م مهذا اإلؾمٜم٤مد سمٚمٗمظ )إذا ارشمٗمع اًمٜمجؿ رومٕم٧م 

اًمٕم٤مه٦م قمـ يمؾ سمٚمد( وأورده احل٤مومظ ذم اًمٗمتح ُمـ رواي٦م أيب داود وهق 

٢مٟمف ًمٞمس ذم أيب داود ي٘مٞمٜم٤ًم سمٚمٗمظ )إذا ـمٚمع اًمٜمجؿ ص٤ٌمطم٤ًم رومٕم٧م ظمٓم٠م وم

اًمٕم٤مه٦م قمـ يمؾ سمٚمد( صمؿ ىم٤مل وذم رواي٦م أيب طمٜمٞمٗم٦م قمـ قمٓم٤مء رومٕم٧م 

اًمٕم٤مه٦م قمـ اًمثامر واًمٜمجؿ هق اًمثري٤م وـمٚمققمٝم٤م ص٤ٌمطم٤ًم ي٘مع ذم أول ومّمؾ 

اًمّمٞمػ وذًمؽ قمٜمد اؿمتداد احلر ذم سمالد احلج٤مز واسمتداء ٟمْم٩م اًمثامر 
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 ٘مٞم٘م٦م اًمٜمْم٩م وـمٚمقع اًمٜمجؿ قمالُم٦م ًمف.وم٤معمٕمتؼم ذم احل

قمـ أيب اًمزٟم٤مد قمـ ظم٤مرضم٦م سمـ زيد  2/649وروى ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م 

سمـ صم٤مسم٧م أن أسم٤مه يم٤من ٓ يٌٞمع صمامره طمتك شمٓمٚمع اًمثري٤م ا.هـ يمالم اًمِمٞمخ 

 .54:53صـ6ؿمٕمٞم٥م طمٗمٔمف اهلل ذم ُمِمٙمؾ أصم٤مر ج

وأىمقل اٟمٔمر سمًط اًمٙمالم قمغم احلدي٨م وُمٕمٜم٤مه ذم أوضمز اعم٤ًمًمؽ 

ُمقـم٠م ُم٤مًمؽ ًمِمٞمخ ُمِم٤مخيٜم٤م اًمٕمالُم٦م اعمحدث حمٛمد زيمري٤م  ذح

 .402:404صـ42اًمٙم٤مٟمدهٚمقي رمحف اهلل ج

 واومتخر سمذًمؽ وإًم٤ٌمين ؾم٤محمف اهلل شمٓم٤مول يمثػمًا قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م 

وسم٤مهك وم٘م٤مل ذم شمٕمٚمٞم٘مف قمغم يمت٤مب اًمًٜم٦م ٓسمـ أيب قم٤مصؿ وىمد ظمرضم٧م 

ذم  -يٕمٜمل اًمذيـ وٕمٗمقا اإلُم٤مم إقمٔمؿ-أؾمامء ه١مٓء إئٛم٦م 

إطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م سمام ٓ شمراه ذم يمت٤مب آظمر وًمديٜم٤م ُمزيد ا.هـ يمالم 

 64إًم٤ٌمين ىم٤مل اًمٕمالُم٦م وهٌل هم٤موضمل إًم٤ٌمين ذم ُمٜمـ اًمرمحـ صـ

 –أقمٜمل وًمديٜم٤م ُمزيد  –ُمٕم٘م٤ًٌم قمغم يمالم إًم٤ٌمين اًم٤ًمسمؼ ىمٚم٧م اجلٛمٚم٦م 

﴾ ]ق: حس خس مس حص مص جضسمٕمض آي٦م ذم سمِم٤مرة اعم١مُمٜملم ذم اجلٜم٦م ﴿

ؾ يتٗمْمؾ ويٌنم أُمث٤مًمف سم٤مًمٙمالم قمغم اإلُم٤مم إقمٔمؿ اًمذي [ إن اًمرضم35

ـمٌؼ اًمدٟمٞم٤م قمٚماًم وورقم٤ًم وىمٌٚمف اًمِمٕمٌل واسمـ ُمٕملم واًم٘مٓم٤من وُم٤م وٕمٗمف 

أطمد ُمـ إئٛم٦م ذم قمٍمه وىمد يم٤من اعمٜمتٔمر ُمٜمف وىمد يم٤من أسمقه ؿمٞمخ٤ًم ُمـ 

ؿمٞمقخ احلٜمٗمٞم٦م وٟمِم٠م هق ٟمٗمًف طمٜمٗمٞم٤ًم أن ٓ يِمتد قمغم اإلُم٤مم إقمٔمؿ سمام 

ٜمف وسملم اإلُم٤مم قمداوة وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل ا.هـ يمالم يقهؿ أن سمٞم

 اًمٕمالُم٦م وهٌل هم٤موضمل.

ُمٜمٝمؿ اًمٕمالُم٦م  وىمد رد قمغم إًم٤ٌمين قمدد يمٌػم ُمـ قمٚمامء اعمًٚمٛملم

اعمحدث قمٌداهلل حمٛمد اهلرري احلٌٌم وُمٜمٝمؿ اًمٕمالُم٦م اعمحدث قمٌداهلل 

 سمـ اًمّمديؼ اًمٖمامري وؿم٘مٞم٘مف اًمٕمالُم٦م قمٌداًمٕمزيز اًمٖمامري وُمٜمٝمؿ

اًمٕمالُم٦م اعمحدث إؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمد إٟمّم٤مري واًمٕمالُم٦م حمٛمد أمحد 

اخلزرضمل واًمٕمالُم٦م سمدر اًمديـ طمًـ ذي٤مب اًمدُمِم٘مل واًمِمٞمخ حمٛمقد 
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ؾمٕمٞمد ممدوح وحمدث اًمٕمٍم اإلُم٤مم اعمجٛمع قمغم ضمالًمتف وقمٚمق يمٕمٌف ذم 

احلدي٨م اًمِمٞمخ طمٌٞم٥م اًمرمحـ إقمٔمٛمل وم٘مد يمت٥م رؾم٤مًم٦م ممتٕم٦م ؾمامه٤م 

٤مؤه وُمـ مجٚم٦م ُم٤م أورده ذم هذه اًمرؾم٤مًم٦م ىمقًمف: إًم٤ٌمين ؿمذوذه وأظمٓم

وأُم٤م احلدي٨م )إذا ـمٚمع اًمٜمجؿ....( اًمخ وم٘مد ىمٌٚمف احل٤مومظ اسمـ طمجر 

وأومتك سمٛمقضمٌف وم٢مين وضمدت ذم خمٓمقـم٦م ومٞمٝم٤م ذيمر إطم٤مدي٨م اعمِمتٝمرة 

قمغم إًمًٜم٦م ُم١مًمٗمٝم٤م شمٚمٛمٞمذ ًمٚمًٞمقـمل رمحف اهلل ُم٤م ٟمّمف: ؾمئؾ ؿمٞمخ 

 محف اهلل. اإلؾمالم احل٤مومظ اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين ر
 

 ي٤م ُمـ ىمٓمٗمتؿ ُمـ أداب أزه٤مرا

 

 صم٤مراآوُمـ قمٚمقم اًمٜمُّٝمك واًمٜم٘مؾ  

 ُم٤مذا شم٘مقًمقن ذم أُمر اًمقسم٤مء إذا 

 

 ٟمجؿ اًمثري٤م سمدا ُمـ سمٕمد ُم٤م هم٤مرا 

 وُم٤م اعمراد ُمـ اًمٖمٗمران ٟم٠ًمًمٙمؿ 

 

 قمـ اًمّمٖم٤مر وُم٤م ىم٤مرومـ أوزارا 

وم٤مهمٜمؿ صمقاسملم ُمـ أضمؾ اسمـ  

 ُم٠ًمًم٦م

 

 وم٘مد شمريم٧م ًمف ؾمٛمٕم٤م وأسمّم٤مرا 

  وم٠مضم٤مب: 

 إذا اًمثري٤م ص٤ٌمطم٤ًم طملم شمٓمٚمع ٓ

 

 ختِمك قمغم اًمزرع ُمـ قم٤مه٤مشمف قم٤مرا 

 يمذا روى اًمٓمؼماين ذم اًمّمٖمػم وقمـ 

 

 أيب طمٜمٞمٗم٦م ضم٤مء اًمت٘مٞمٞمد إصمامرا 

 وضم٤مء مت٤مم ًمٗمظ اجلٛمع ُمـ ؾمٜمـ 

 

 ًمٚمؽمُمذي وأيب داود إذيم٤مرا 

 وطمٙمٛم٦م اًمٖمٗمر ًمألـمٗم٤مل ىمد سمٚمٖم٧م 

 

 ؾمٌع اطمتامٓت ضمؾ اهلل همٗم٤مرا 

ـ اعمراد ٟم٘مٚمف ُمـ رؾم٤مًم٦م اعمحدث طمٌٞم٥م اًمرمحـ إقمٔمٛمل وىمد ا.ه 

سمًط اًم٘مقل ذم رد شمْمٕمٞمػ أيب طمٜمٞمٗم٦م وسمرهـ قمغم قمٚمق ُمرشم٦ٌم اإلُم٤مم ذم 

احلدي٨م سمام يِمٗمل ويٙمٗمل ويمِمػ طم٤مل إًم٤ٌمين وأضاسمف ٟمّمح٤ًم 

 ًمٚمٛمًٚمٛملم ومجزاه اهلل ظمػم اجلزاء آُملم.
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ل يقؾمػ وممـ رد أيْم٤ًم قمغم إًم٤ٌمين وأفمٝمر طم٤مًمف اًمٕمالُم٦م يمام

  احلقت ىم٤مل حت٧م قمٜمقان إًم٤ٌمين وُمٌٚمغ قمٚمٛمف ُم٤م ٟمّمف:
 الألباني ومبلغ علمه: 

هق حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌمين أصاًل اقمتٙمػ ذم سم٤مدئ أُمره ذم 

اٟمٙم٥م ومٞمٝم٤م قمغم اًم٘مراءة واٟمٕمٙمػ  -دُمِمؼ  -همروم٦م ذم اعمٙمت٦ٌم اًمٔم٤مهري٦م 

قمغم اعمٓم٤مًمٕم٦م ومٔمـ ٟمٗمًف أٟمف أصٌح ُمـ أهؾ هذا اًمِم٠من ومتجرأ قمغم 

اًمٗمتقى وقمغم شمْمٕمٞمػ وشمّمحٞمح ُم٤م ٓ يقاومؼ هقاه ُمـ إطم٤مدي٨م وقمغم 

اًمتٝمجؿ قمغم اًمٕمٚمامء اعمٕمتؼميـ ُمع ادقم٤مئف أن احلٗمظ اٟم٘مٓمع هذه إي٤مم 

وشمراه ُمرة يٖمػم قمغم أىمقال اًمٕمٚمامء سم٤مًمتِمٜمٞمع وُمرة قمغم إطم٤مدي٨م اجلٞم٤مد 

سم٤مًمتْمٕمٞمػ واًمتقهلم طمتك أن صحٞمح اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ مل يًٚمام ُمٜمف 

ن إؾمٜم٤مده يٕمقد إمم اًمٙمت٥م اًمتل شمّمٗمحٝم٤م ًمقطمده وإمم إضمزاء أيْم٤ًم وم٢م

اًمتل ىمرأه٤م ُمـ همػم شمٚم٘مل ويدقمل أٟمف ظمٚمٞمٗم٦م اًمِمٞمخ سمدر اًمديـ احلًٜمل 

أي  –اًمتل يم٤مٟم٧م اًمًٌح٦م ٓ شمً٘مط ُمـ يده طمتك أصمٜم٤مء درؾمف صمؿ يٌدع 

ُمـ يًتٕمٛمٚمٝم٤م وسمٕمد هذا يمٚمف يدقمل أٟمف سمٚمغ درضم٦م احلٗمظ  –إًم٤ٌمين 

قمف أٟمف حمدث اًمدٟمٞم٤م ىم٤مـم٦ٌم وهؾ جمرد احلّمقل واًمتّمحٞمح ويقهؿ أشم٤ٌم

قمغم إضم٤مزة ختقل اًمِمخص اًمتٙمٚمؿ قمغم طمدي٨م رؾمقل اهلل. صمؿ إٟمف مم٤م 

يِمٝمد قمٚمٞمف ُمٕم٤مسوه ُمـ قمٚمامء دُمِمؼ سمٕمدم طمٗمٔمف ًمٚمٛمتقن ومْماًل قمـ 

إؾم٤مٟمٞمد سمؾ ضمؾ قمٚمٛمف أٟمف يٕمٙمػ قمغم طمدي٨م ُمٕملم ومٞمٜمٔمر ذم رضم٤مًمف ذم 

حيٙمؿ قمغم احلدي٨م  سمٓمقن يمت٥م اجلرح واًمتٕمديؾ وسمٜم٤مء قمغم ذًمؽ

سم٤مًمتّمحٞمح أو اًمتْمٕمٞمػ ضم٤مهاًل أن ًمٚمحدي٨م ـمرىم٤ًم وؿمقاهد وُمت٤مسمٕم٤مت 

 هم٤موماًل أن احل٤مومظ وطمده هق اًمذي يّمحح ويْمٕمػ يمام ىم٤مل اًمًٞمقـمل:
 

 وظمذه طمٞم٨م طم٤مومظ قمٚمٞمف ٟمص

 

 أو ُمـ ُمّمٜمػ سمجٛمٕمف خيص 
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صمؿ إن قمٚمؿ اًمديـ ٓ ي١مظمذ سم٤معمٓم٤مًمٕم٦م ًمٚمٙمت٥م وم٘مط سمدون إظمذ 

قن ذم هذه اًمٙمت٥م دس واومؽماء قمغم اًمديـ أو ىمد واًمتٚم٘مل ٕٟمف ىمد يٙم

يٗمٝمؿ ُمٜمٝم٤م أؿمٞم٤مء قمغم ظمالف ُم٤م هل قمٚمٞمف قمٜمد اًمًٚمػ واخلٚمػ قمغم ُم٤م 

شمٜم٤مىمٚمقه ضمٞماًل قمـ ضمٞمؾ ُمـ إُم٦م ومٞم١مدي قم٤ٌمدة وم٤مؾمدة أو ي٘مع ذم شمِمٌٞمف 

اهلل سمخٚم٘مف أو همػم ذًمؽ وقمغم يمؾ ومٚمٞمس ذًمؽ ؾمٌٞمؾ اًمتٕمٚمؿ اًمذي هنجف 

ٓ ي١مظمذ  "سمٙمر اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي: اًمًٚمػ واخلٚمػ ىم٤مل احل٤مومظ أسمق 

ومال سمد ُمـ شمٕمٚمؿ أُمقر اًمديـ ُمـ قم٤مرف صم٘م٦م  "اًمٕمٚمؿ إٓ ُمـ أومقاه اًمٕمٚمامء 

أظمذ قمـ صم٘م٦م وهٙمذا إمم اًمّمح٤مسم٦م وم٤مًمذي ي٠مظمذ احلدي٨م ُمـ اًمٙمت٥م 

يًٛمك صحٗمٞم٤ًم واًمذي ي٠مظمذ اًم٘مرآن ُمـ اعمّمحػ يًٛمك ُمّمحٗمٞم٤ًم وٓ 

٤مسمف اًمٗم٘مٞمف واعمتٗم٘مف قمـ يًٛمك ىم٤مرئ٤ًم يمام ذيمر ذًمؽ اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي ذم يمت

 سمٕمض اًمًٚمػ.

)ُمـ يرد اهلل سمف ظمػمًا ط صمؿ يٙمٗمٞمٜم٤م ذم احل٨م قمغم اًمتٚم٘مل ىمقل اًمٜمٌل 

 .(44)يٗم٘مٝمف ذم اًمديـ إٟمام اًمٕمٚمؿ سم٤مًمتٕمٚمؿ واًمٗم٘مف سم٤مًمتٗم٘مف(

وروى ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف قمـ اسمـ ؾمػميـ أٟمف ىم٤مل: )إن هذا اًمٕمٚمؿ 

 ديـ وم٤مٟمٔمروا قمٛمـ شم٠مظمذون ديٜمٙمؿ(.

 

 

 

 

 

                                                           

رواه اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف يمت٤مب اًمٕمٚمؿ سم٤مب ُمـ يرد اهلل سمف ظمػمًا ( 44)

يٗم٘مٝمف ذم اًمديـ ، وُمًٚمؿ ذم صحٞمحف يمت٤مب اًمزيم٤مة سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ 

ُمذي ذم ؾمٜمٜمف يمت٤مب اًمٕمٚمؿ سم٤مب إذا أراد اهلل سمٕمٌد ظمػما اعم٠ًمًم٦م ، واًمؽم

 وهمػمهؿ. 4/306وم٘مٝمف ذم اًمديـ ، وأمحد ذم ُمًٜمده 
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 إٟمدًمز: )اًمقاومر(وىم٤مل أسمق طمٞم٤من 
 

 ئمـ اًمُٖمٛمُر أن اًمُٙمت٥َم هتدي

 

 أظم٤م ضمٝمؾ إلدراك اًمٕمٚمقم 

 وُم٤م يدري اجلٝمقل سم٠من ومٞمٝم٤م 

 

 همقاُمض طمػمت قم٘مؾ اًمٗمٝمٞمؿ 

 إذا رُم٧م اًمٕمٚمقم سمٖمػم ؿمٞمخ 

 
 اعمًت٘مٞمؿ الرصاطوٚمٚم٧م قمـ  

 
 وشمٚمتٌس إُمقر قمٚمٞمؽ طمتك

 
 (42)شمّمػم أوؾ ُمـ شمقُم٤م احلٙمٞمؿ 

 
إقمٔمٛمل حمدث اًمدي٤مر اهلٜمدي٦م ذم  وىمد ذيمر ؿمٞمخٜم٤م طمٌٞم٥م اًمرمحـ

ُم٤م ٟمّمف:  (43)ُم٘مدُم٦م رده قمغم إًم٤ٌمين حت٧م قمٜمقان ُمٌٚمغ قمٚمؿ إًم٤ٌمين

)اًمِمٞمخ ٟم٤مس اًمديـ إًم٤ٌمين ؿمديد اًمقًمقع سمتخٓمئ٦م احلذاق ُمـ يم٤ٌمر 

قمٚمامء اعمًٚمٛملم وٓ حي٤ميب ذم ذًمؽ أطمدًا يم٤مئٜم٤ًم ُمـ يم٤من ومؽماه يقهؿ 

)ويٙمثر ُمـ ذًمؽ طمتك ئمـ  اًمٌخ٤مري وُمًٚمام وُمـ دوهنام( إمم أن ىم٤مل:

اجلٝمٚم٦م واًمًذج ُمـ اًمٕمٚمامء أن إًم٤ٌمين ٟمٌغ ذم هذا اًمٕمٍم ٟمٌقهم٤ًم يٜمدر 

ُمثٚمف وهذا اًمذي يٜمؿ قمٜمف ُم٤م يتٌجح سمف إًم٤ٌمين ذم يمثػم ُمـ اعمقاـمـ 

ويٚمٗم٧م إًمٞمف أٟمٔم٤مر ىم٤مرئٞمف ومت٤مرة ي٘مقل: اهمتٜمؿ هذا اًمتح٘مٞمؼ وم٢مٟمؽ ٓ دمده 

وشم٤مرة يدقمل أٟمف ش عمّمٜمٗملميٕمٜمل قمٜمد همػمه ُمـ ا»ذم همػم هذا اعمقوع 

ظمّمف اهلل شمٕم٤ممم ذم هذا اًمٕمٍم سم٤مًمقىمقف قمغم زي٤مدات احلدي٨م اًمقاردة ذم 

خمتٚمػ ـمرىمف اعمٜمتنمة ذم اًمٙمت٥م اعمٌٕمثرة وسمذًمؽ وصؾ إمم ُم٤م مل يّمؾ 

 إًمٞمف همػمه ُمـ اعمح٘م٘ملم اًم٤ًمسم٘ملم وٓ اًمالطم٘ملم.

 

 

                                                           

( طم٤مؿمٞم٦م اًمٓم٤مًم٥م اسمـ محدون قمغم ذح سمحرق قمغم ُٓمٞم٦م إومٕم٤مل 42)

 .44ص/

 .4/9( إًم٤ٌمين ؿمذوذه وأظمٓم٤مؤه 43)
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 وًمٙمـ ُمـ يم٤من يٕمرف إًم٤ٌمين وُمـ ًمف إعم٤مم سمت٤مرخيف يٕمرف أٟمف مل

يتٚمؼ اًمٕمٚمؿ ُمـ أومقاه اًمٕمٚمامء وُم٤م ضمث٤م سملم أيدهيؿ ًمالؾمتٗم٤مدة وإٟمام اًمٕمٚمؿ 

سم٤مًمتٕمٚمؿ ومام ًمف وًمٚمٕمٚمؿ ومل يتٕمٚمؿ وىمد سمٚمٖمٜمل أن ُمٌٚمغ قمٚمٛمف خمتٍم 

اًم٘مدوري وضُمؾ ُمٝم٤مرشمف ذم شمّمٚمٞمح اًم٤ًمقم٤مت ويٕمؽمف سمذًمؽ هق 

ويتٌجح وٓزم ذًمؽ أٟمف واهلل ٓ يٕمرف ُم٤م يٕمرومف آطم٤مد اًمٓمٚم٦ٌم اًمذيـ 

  اؾم٦م احلدي٨م ذم قم٤مُم٦م ُمدارؾمٜم٤م اٟمتٝمك يمالم إقمٔمٛمل.يِمتٖمٚمقن سمدر
 ذكر مسائل من شذوذ الألباني:

ٟمقرد ذم هذا اًمٗمّمؾ ٟمٌذة ُمـ أظمٓم٤مئف وؿمذوذه اًمتل ظم٤مًمػ ومٞمٝم٤م 

أهؾ احلؼ وؿمذ قمـ ُمًٚمؽ اًمًٚمػ واخلٚمػ ومخرق ومٞمٝم٤م اإلمج٤مع ُمتًؽمًا 

خرج سم٠مٟمف داع إمم احلؼ وه٤مٍد إمم اجلٜم٦م وأٟمف حم٤مرب ًمٚمٌدع ُمتٌٕم٤ًم ًمٚمًٜم٦م وم

 قمـ آشم٤ٌمع إمم آسمتداع وؿمذ قمـ اًمًٚمػ واخلٚمػ.

 حتريٛمف اًمقوقء سم٠ميمثر ُمـ ُمد وآهمت٤ًمل سم٠ميمثر ُمـ ص٤مع. -4

 دقمقاه أن اًمًٌح٦م سمدقم٦م ُمٜمٙمرة. -2

 حتريٛمف اًمتحكم سم٤مًمذه٥م اعمحٚمؼ ًمٚمٜم٤ًمء وإسم٤مطم٦م همػم اعمحٚمؼ هلـ. -3

 حتريٛمف آقمتٙم٤مف ذم اعم٤ًمضمد ظمال اعم٤ًمضمد اًمثالصم٦م. -4

دي٨م اسمـ ظمّمٞمٗم٦م ذم اًمؽماويح وزقمٛمف أهن٤م ًمٞم٧ًم ُمـ شمْمٕمٞمٗمف حل -5

اًمٜمقاومؾ اعمٓمٚم٘م٦م وأن اًمزي٤مدة ومٞمٝم٤م قمغم إطمدى قمنمة ريمٕم٦م يمزي٤مدة 

 اًمريمٕم٦م اخل٤مُم٦ًم ذم اًمٔمٝمر أو يمّمالة اًمرهم٤مئ٥م.

وًمق ص٤مدف يقم  –ذم همػم اًمٗمريْم٦م  –حتريٛمف صٞم٤مم يقم اًم٧ًٌم  -6

 قمروم٦م أو همػمه ُمـ إي٤مم اًمٗم٤موٚم٦م.

 يْمٚمؾ ُمـ ومٕمٚمٝم٤م سمٕمد إذان.ٟمٗمٞمف ؾمٜم٦م اجلٛمٕم٦م و -7

 واًمًٗمر إًمٞمف.ط يٛمٜمع ُمـ زي٤مرة ىمؼم اًمرؾمقل  -8

 ًمٞمس طمٞم٤ًم ذم ىمؼمه يمام ضم٤مء ذم إظم٤ٌمر.ط دقمقاه أن اًمٜمٌل  -9

 ويٕمتؼم ىم٤مئٚمٝم٤م ُمٌتدقم٤ًم.ط يٛمٜمع ًمٗمظ ؾمٞمدٟم٤م ذم طمؼ اًمٜمٌل حمٛمد  -40
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 يٜمٙمر ىمراءة اًم٘مرآن قمغم اعمٞم٧م. -44

وٓ ش اًمًالم قمغم اًمٜمٌل» اظمتٞم٤مره ًمٚمٛمّمكم أن ي٘مقل ذم شمِمٝمده: -42

وهذا يدل قمغم ىمٚم٦م ومٝمٛمف ووٕمٗمف ش اًمًالم قمٚمٞمؽ أهي٤م اًمٜمٌل»ي٘مقل: 

 ذم ىمقاقمد آؾمتٜم٤ٌمط.

 .شمٓم٤موًمف قمغم اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م  -43

وم٤مهلل هق اًمذي قمّمؿ ش واًمٕمّمٛم٦م هلل وطمده»ىمقًمف ذم طمؼ اهلل  -44

إٟمٌٞم٤مء قمـ اًمٙمٗمر ويم٤ٌمئر اًمذٟمقب وظمًتٝم٤م ويٕمّمؿ ُمـ يِم٤مء ُمـ 

وهق اخل٤مًمؼ وطمده وُم٤م ؾمقاه خمٚمقق ُمًتٖمـ قمـ اخلٚمؼ ٓ  قم٤ٌمده

 حيت٤مج إمم أطمد ويمؾ اخلٚمؼ حيت٤مضمقن إًمٞمف وهذا مم٤م يدل قمغم ضمٝمٚمف.

شمْمٕمٞمٗمف مجٚم٦م ُمـ إطم٤مدي٨م اًمتل ذم صحٞمح ُمًٚمؿ وم٢مٟمف شمٙمٚمؿ  -45

 سمٖمػم قمٚمؿ وىمدطمٝم٤م ُمـ همػم ُمًتٜمد ا.هـ يمالم احلقت سمتٍمف. قمٚمٞمٝم٤م

هق أقمٔمؿ ومراضمع اًمتٜمٙمٞمؾ سمام ذم صمؿ ىم٤مل اعم١مًمػ سمؾ قمٜمد احلٜمٗمٞم٦م ُم٤م 

اعمٕمٚمٛمل دمد أن اًمٙمقصمري  قمٌداًمرمحـ ًمٚمِمٞمخ إسم٤مـمٞمؾ ُمـ اًمٙمقصمري شم٠مٟمٞم٥م

ىمد ـمٕمـ ذم قمٚمامء اإلؾمالم ؾم٤مسم٘مٝمؿ وٓطم٘مٝمؿ ُمـ أضمؾ أن ـمٕمٜمقا ذم أيب 

 طمٜمٞمٗم٦م.

 وأىمقل هٜم٤م ُم٤ًمئؾ:

أوًٓ: اؾمتخدام اعم١مًمػ أؾمٚمقب اًمتٝمقيؾ سمؾ قمٜمد احلٜمٗمٞم٦م ُم٤م هق 

قمٜمد اعم١مًمػ وأضاسمف ُم٤م هق أقمٔمؿ إذ اًمٓمٕمـ ذم  أقمٔمؿ وذم احل٘مٞم٘م٦م أن

ؾمٚمػ إُم٦م سمٖمػم طمؼ يمٌػمة وآٟمت٘م٤مص ُمـ أئٛم٦م اًمديـ اعمجٛمع قمغم 

ضمالًمتٝمؿ وقمداًمتٝمؿ يمٌػمة ٓ اًمدوم٤مع قمٜمٝمؿ اًمذي هق واضم٥م ذقمل 

وهذا ُم٤م ومٕمٚمف احلٜمٗمٞم٦م وهذا ؿم٠مهنؿ ذم ٟمٍمة اًمديـ واًمدوم٤مع قمـ أئٛم٦م 

 اعمًٚمٛملم قمٛمقُم٤م.
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ي رمحف اهلل اعمًٛمك شم٠مٟمٞم٥م اخلٓمٞم٥م قمغم ُم٤م صم٤مٟمٞم٤ًم: يمت٤مب اًمٙمقصمر

ؾم٤مىمف ذم شمرمج٦م أيب طمٜمٞمٗم٦م ُمـ إيم٤مذي٥م ًمف ىمّم٦م ذيمره٤م اًمٕمالُم٦م اًمٙمقصمري 

 رمحف اهلل ذم أول اًمٙمت٤مب ٓسمد ُمـ اًمقىمقف قمٚمٞمٝم٤م وه٤مك ٟمّمٝم٤م:

 يمٚمٛم٦م ٓسمد ُمٜمٝم٤م ىمٌؾ اًمدظمقل ذم اًمرد اًمتٗمّمٞمكم:

ُمٜمززم سم٤مإلذاف قمغم ـمٌع شم٤مريخ سمٖمداد زارين ذم  (44)يم٤من اًم٘م٤مئؿ

سم٘مٚمٕم٦م ُمٍم طمٞمٜمام ىم٤مرب ـمٌع اًمٙمت٤مب اعمجٚمد اًمث٤مًم٨م قمنم اًمذي ومٞمف 

شمرمج٦م أيب طمٜمٞمٗم٦م وىم٤مل زم: ًمق يمٜم٧م أقمٚمؿ أن اخلٓمٞم٥م يٌٚمغ سمف اًمت٘مقل 

واًمتح٤مُمؾ قمغم اإلُم٤مم إقمٔمؿ إمم اًمدرضم٦م اًمتل رأيتٝم٤م أن ُم٤م يمٜم٧م 

قت ٕضمؽمئ قمغم ُمِم٤مريم٦م اًمٓم٤مسمٕملم ذم ـمٌع شم٤مريخ سمٖمداد وًمٙمٜمل ظمٓم

 زم ُمٕمٝم٤م إمم اًمؽماضمع! ومامذا أقمٛمؾ؟ٞمؾ ظمٓمقة ٓ ؾمٌ

وم٘مٚم٧م: يقضمد رد ُمٚمؽ اًمٕمٚمامء اعمٚمؽ اعمٕمٔمؿ قمٞمًك سمـ أيب سمٙمر 

إيقيب قمغم اخلٓمٞم٥م سمدار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م وٟمًخ٦م أظمرى ُمٜمف سمٛمٙمت٦ٌم 

حمٛمد أؾمٕمد سم٢مؾمٓمٜمٌقل وم٢مطمدى اًمٜمًختلم شم٘م٤مسمؾ سم٤مٕظمرى ومتذيؾ شمرمج٦م 

 ف يمٗم٤مي٦م.أيب طمٜمٞمٗم٦م ذم شم٤مريخ اخلٓمٞم٥م سمام ذم هذا اًمرد وومٞم

صمؿ اؾمتِم٤مر ذيم٤مءه ذم اًمٓمٌع ًمٙمٜمٝمؿ مل يقاوم٘مقه قمغم ذًمؽ سمٛمالطمٔم٦م 

أن ٟمنم هذا اًمرد ُمٕمف يي رواج اًمٙمت٤مب ومراضمٕمٜمل ُمرة صم٤مٟمٞم٦م ومٙمت٧ٌم 

شمٕمٚمٞم٘م٤مت خمتٍمة شُمٜم٘مذ اعمقىمػ سمدون أن أذيمر اؾمٛمل سمٜم٤مء قمغم أين مل ُأقمط 

 اعمقوقع طم٘مف ُمـ اًمتقؾمع طمٞم٨م يم٤من اًم٘م٤مئٛمقن سمٓمٌٕمف ي٠مسمقن اًمتِمدد قمغم

 اخلٓمٞم٥م عمّمٚمح٦م دم٤مري٦م. 

 

 

 

                                                           

 ( و اعمٖمٗمقر ًمف ؿمٞمخ اًمٙمتٌٞم٦م سمٛمٍم اًمًٞمد حمٛمد أُملم اخل٤مٟمجل اعمتقرم44)

 هـ خ.4358سمٛمٍم ؾمٜم٦م 
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صمؿ رأي٧م اًمٙمت٤مب ىمد ـُمٌع سمتٍمف جمحػ ذم شمٕمٚمٞم٘م٤ميت وم٢مذا أطمد 

ُمـ أقمداء أئٛم٦م اًمًٜم٦م ًمٕم٥م ذم إُمر سم٢ميٕم٤مز  (46()45)احلِمقي٦م اجلٝمٚم٦م

ُمـ زُمالئف اعمٌتدقم٦م وىم٤مم سم٤مًمتّمحٞمح اعمٓمٌٕمل يمٛمتؼمع وشمٍمف ذم 

راج اعمجٚمد اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت يمام أوطمك إًمٞمف هقاه شمٍموم٤ًم يزيؾ ىمقهت٤م ! وسمٕمد إظم

اًمث٤مًم٨م قمنم ُمـ اًمت٤مريخ هٙمذا وسمٕمد شمقزيع ُمٕمٔمؿ اًمٜمًخ ص٤مدرت 

                                                           

 حمٛمد طم٤مُمد اًمٗم٘مل أطمد أئٛم٦م اعم٤ًمضمد سمٛمٍم طم٤مًٓ خ. هق( و45)

هق حمٛمد طم٤مُمد اًمٗم٘مل وهق اًمذي ٟمًخ شمرمج٦م أيب طمٜمٞمٗم٦م ُمـ شم٤مريخ ( 46)

سمٖمداد ُمـ ٟمًخ٦م دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م اًمتل اٟمٗمردت سمٖم٤مًم٥م اعمث٤مًم٥م ذم 

اهلٜمدي٦م شمرمجتف وسمٕم٨م مه٤م إمم اهلٜمد ومٓمٌٕم٧م هٜم٤مك ُمع شمرمجتٝم٤م إمم اًمٚمٖم٦م 

سمًٕمل سمٕمض أهمٜمٞم٤مء احلِمقي٦م ٟمٙم٤مي٦م ذم احلٜمٗمٞم٦م وذًمؽ ىمٌؾ ـمٌع اًمٙمت٤مب 

 سمٛمٍم سمًٜملم.

إلُم٤مم إئٛم٦م سمٓمٌٕمف صمؿ أسمدى اًمٜم٤مؾمخ قمـ ُمٙمٜمقن ُمٕمت٘مده وسم٤مقم٨م قمدائف 

ذم اعمدة إظمػمة ومٙمٗمك اهلل اعم١مُمٜملم اًم٘مت٤مل  ٟم٘مض اًمدارُمل ذم اًمتجًٞمؿ

آظمر اًمٓمٌٕم٦م اهلٜمدي٦م  وقمٚمؿ اًمٕم٤مُم٦م واخل٤مص٦م ُمـ هؿ أقمداء وم٘مٞمف اعمٚم٦م؟ وذم

ذيمر ُمـ هق اًم٤ًمقمل ذم ٟمًخٝم٤م وُمـ هق اًم٘م٤مئؿ سمؽممجتٝم٤م وُمـ هق 

اًمٜم٤مذ؟ وُمـ هق هذا وذاك وذًمؽ؟ ُمـ اعمٝمٛمٚملم اًمٗم٤مشمٜملم اًم٤ًمقملم ذم 

 شمٗمريؼ يمٚمٛم٦م اعمًٚمٛملم.

وُمـ همري٥م ُم٤م ؾمٛمٕم٧م ُمـ اعمنمف قمغم ـمٌع اًمت٤مريخ أن سمٕمض 

إمم اًمًٚمػ أسمٚمٖمقه أٟمف اعمًتنمىملم وأٟم٤مؾم٤م ُمـ اًمذيـ يدقمقن زورا آٟمتامء 

إذا اؾمتٛمر قمغم ـمٌع اًمٙمت٤مب ُمـ ٟمًخ٦م اًمٙمؼميكم وهل ظمٚمق قمـ هم٤مًم٥م 

اعمث٤مًم٥م ذم شمرمج٦م أيب طمٜمٞمٗم٦م يٕمٚمٜمقن قمغم اعمأل أن اًمٙمت٤مب ٟم٤مىمص ُمٜم٘مقص 

وم٤موٓمر إمم اشم٤ٌمع ٟمًخ٦م دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م قمغم ؾم٘مٛمٝم٤م ًمقضمقد شمٚمؽ 

ًمٗمري٘ملم اعمث٤مًم٥م ومٞمٝم٤م سم٠ميمٛمٚمٝم٤م وذم ذًمؽ ُم٤م يٙمِمػ اًمًت٤مر قمـ شمآُمر ا

 وشمآظمٞمٝمام ذم شمٚمؽ اًمٖم٤مي٦م ومٚمٞمٕمتؼم سمذًمؽ اعمٕمتؼمون. ز.
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احلٙمقُم٦م اعمٍمي٦م اًمٌ٘مٞم٦م اًم٤ٌمىمٞم٦م ُمـ اعمجٚمد اعمذيمقر سمٕمد اًمتقزيع وأوىمٗم٧م 

ـمٌع سم٤مىمل اًمٙمت٤مب إمم أن أًمزُمتٝمؿ إقم٤مدة ـمٌع اعمجٚمد اعمذيمقر سمتٕمٚمٞم٘م٤مت 

 حت٧م إذاف إزهر ذم قمٝمد اًمِمٞمخ إمحدي ُمع إًمزاُمٝمؿ ـمٌع يمت٤مب

اعمٚمؽ اعمٕمٔمؿ اًم٤ًمسمؼ ذيمره يمٛمٚمحؼ ًمٚمٙمت٤مب طمتك شمؿ اًمٕمٛمؾ سمٕمد ُمدة 

 ـمقيٚم٦م.

وم٤مـمٚمٕم٧م قمغم اعمجٚمد اعمٕم٤مد ـمٌٕمف يمام اـمٚمٕم٧م قمغم ؾم٤مسم٘مف ًمٙمٜمل 

وضمدت اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت همػم ُمًتقومٞم٦م اًمنموط وإن يم٤من اًم٘م٤مئٛمقن سم٠مُمره٤م 

أدرضمقا شمٕمٚمٞم٘م٤ميت اًمتل يمٜم٧م ؾمٚمٛمتٝم٤م ًمٚمٛمنمف قمغم ـمٌع اًمٙمت٤مب وٛمـ 

 ف وشمٚمٓمٞمػ.!شمٚمؽ اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت سمتٍم

ىمٌؾ  –صمؿ قمٚمٛم٧م أن اعمجٚمد اعمّم٤مدر ىمد ُوزقم٧م ٟمًخف ومٕماًل 

ذم أىمٓم٤مر اًمٕم٤ممل وهل ٓ حتتقي إٓ قمغم شمٕمٚمٞم٘م٤مت يًػمة  –اعمّم٤مدرة 

 خمتزًم٦م ُمـ شمٕمٚمٞم٘م٤ميت.

ومرأي٧م ُمـ اًمقاضم٥م اؾمتٞمٗم٤مء اًمرد قمغم اخلٓمٞم٥م سمٛمٌٚمغ قمٚمٛمل ىمْم٤مًء 

إُم٤مم  ًمٌٕمض طم٘مقق اإلُم٤مم إقمٔمؿ قمٚمٞمٜم٤م وإقمالُم٤ًم سم٠من اًمتح٤مُمؾ قمغم

ؿمٓمر هذه إُم٦م سمؾ إُم٤مم صمٚمثٞمٝم٤م قمغم ـمقل اًم٘مرون اؾمتٝم٤مٟم٦م مهذه إُم٦م 

اعمحٛمدي٦م ٓ جيقز اًمًٙمقت قمٜمف ومٙمت٧ٌم هذا اًمرد ُمِمػمًا إمم أرىم٤مم 

اًمّمٗمح٤مت ذم اًمٜمًختلم اعمّم٤مدرة واعمٕمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م ًمتًٝمٞمؾ اعمراضمٕم٦م قمغم 

 اعمٓم٤مًمع وهذا أوان اًمنموع ذم اعم٘مّمقد وُمـ اهلل اًمتقومٞمؼ واًمتًديد.
 

 : تنبيه
أسمق طمٜمٞمٗم٦م شم٤مسمٕمف ذم اًمٗم٘مف ؿمٓمر إُم٦م اعمحٛمدي٦م سمؾ صمٚمث٤مه٤م قمغم 

شمٕم٤مىم٥م اًم٘مرون وم٤محلٜمٗمٞم٦م ذم اهلٜمد واًمًٜمد ٓ شم٘مؾ قمـ مخ٦ًم وؾمٌٕملم 

ُمٚمٞمقٟم٤ًم وذم اًمّملم قمـ مخًلم ُمٚمٞمقٟم٤ًم وذم سمالد اًمروس واًم٘مقىم٤مز واًم٘مزان 

٤من وسمخ٤مرى وؾمٞمؼمي٤م وُم٤م وآه٤م قمـ مخًلم ُمٚمٞمقٟم٤ًم أيْم٤ًم وذم سمالد اًمروُم

واًمٍمب وسمقؾمٜم٤م وهرؾمؽ وإًم٤ٌمن واًمٌٚمٖم٤مر واًمٞمقٟم٤من واًمٌالد اًمٕمثامٟمٞم٦م 
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اًم٘مديٛم٦م ذم اًم٘م٤مرات اًمثالث قمـ مخًلم ُمٚمٞمقٟم٤ًم أيْم٤ًم ؾمقى ُمـ ذم سمالد 

إومٖم٤من وسمالد احلٌِم٦م وُمٍم وـمراسمٚمس اًمٖمرب وشمقٟمس وإومري٘مٞم٤م 

 اجلٜمقسمٞم٦م وهمػمه٤م وسم٤مىمل إُم٦م ًم٤ٌمىمل إئٛم٦م.

 ٤مُمتف ودي٤مٟمتف وشمقاشمر صم٘متف وأُم٤مٟمتفوُمثؾ اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م ذم إُم

واؾمتٗم٤مو٦م ي٘مٔمتف وٟم٤ٌمهتف ويمثرة أشم٤ٌمقمف وذيقع وم٘مٝمف واٟمتِم٤مر ُمذهٌف ذم 

اًمٌ٘م٤مع وإص٘م٤مع ويمامل قم٘مٚمف وؾمٕم٦م قمٚمٛمف ٓ ُيًٛمع ومٞمف وىمٞمٕم٦م يمؾ ُمـ 

ه٥م ودب وٓ ؾمٞمام سمٕمد اًمٕمٚمؿ سمام يٜمٓمقي قمٚمٞمف ظمّمقُمف ُمـ ُمزيد اخل٨ٌُم 

 .ذم اصٓمٜم٤مع اعمث٤مًم٥م سم٘مٚم٦م ديـ وىمٚم٦م شمٌٍم

ومال يتّمقر أن يٜم٤مهض ُم٤م ُروي ذم ُمث٤مًمٌف ذم شم٤مريخ اخلٓمٞم٥م وٟمحقه 

ُم٤م شمقاشمر ذم ُمٜم٤مىمٌف إٓ إذا يم٤من اخلؼم اًمت٤مًمػ ي٘م٤موم اخلؼم اعمتقاشمر أو يم٤مٟم٧م 

 اهلقاضمس واًمقؾم٤موس ىم٤موٞم٦م قمغم اعمٚمٛمقس ُمـ احل٘م٤مئؼ.

وًمٞمس اًمّمحٞمح ُمـ ظمؼم أطم٤مد يٕم٤مرض اعمًتٗمٞمض اعمِمٝمقر 

ومٞمٝم٤م ُمـ وضمقه  ؾم٤مٟمٞمد ُم٤م ؾم٤مىمقه ذم ُمث٤مًمٌف ومْماًل قمـ اعمتقاشمر ومٙمٞمػ وأ

 آقمتالل وآظمتالل ُم٤م ؾمٜمنمطمف إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ا.هـ

 وىم٤مل أيْم٤ًم رمحف اهلل ذم اًمؽمطمٞم٥م سمٜم٘مد اًمت٠مٟمٞم٥م ُم٤م ٟمّمف:

 المقدمة: 
ذم إطمداث اًمتل ايمتٜمٗم٧م ٟمنم شم٤مريخ اخلٓمٞم٥م ذم اًم٘م٤مهرة يم٤من 

هذا اًمت٤مريخ يمثػم ُمـ اًمٓمقائػ ذم اًمنمق واًمٖمرب يرهمٌقن ذم ٟمنم 

ويٌدون ُم١مازرهتؿ عمـ ي٘مقم سمٓمٌٕمف ُمـ يمؾ ٟم٤مطمٞم٦م قمغم اظمتالف 

أهمراوٝمؿ وم٤مشمٗمؼ مج٤مقم٦م قمغم اًم٘مٞم٤مم سمٓمٌٕمف وأقمدوا اًمٕمدة ًمذًمؽ وسمدأوا ذم 

 اًمٕمٛمؾ.
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وعم٤م ٟمجز ـمٌع اًمٙمت٤مب إمم آظمر اجلزء اًمث٤مًم٨م قمنم وقُمرض ًمٚمٌٞمع 

ه ُمـ رأى إزهر اًمنميػ أن ذم ذًمؽ أيمؼم إه٤مٟم٦م ًمإلُم٤مم إقمٔمؿ عم٤م طمقا

أيم٤مذي٥م فم٤مهرة ود وم٘مٞمف اعمٚم٦م مم٤م ي٠مسمك اًمًقىم٦م ُمـ اًمٜمٓمؼ سمف ذم أي 

ؿمخص ومْماًل قمـ ُمثٚمف ُمع ضمالًم٦م ىمدره قمٜمد اعمًٚمٛملم ُمٜمذ ىمديؿ 

واقمؽماف اجلٛمٞمع سمخدُم٤مشمف اًمٕمٔمٞمٛم٦م ذم اًمديـ وضمري٤من اًم٘مْم٤مء اًمنمقمل 

سملم اعمت٘م٤مولم ذم اعمح٤ميمؿ اًمنمقمٞم٦م قمغم ُمذهٌف ذم أهمٚم٥م سمالد اعمًٚمٛملم 

 اًمًٜملم.قمغم شمٕم٤مىم٥م 

ومّمدر إُمر ُمـ وزارة اًمداظمٚمٞم٦م اعمٍمي٦م سمٛمّم٤مدرة اعمجٚمد اًمث٤مًم٨م 

قمنم اًمذي ومٞمف شمٚمؽ اجلريٛم٦م سمِم٠من اإلُم٤مم إقمٔمؿ وومؼ إؿم٤مرة إؾمت٤مذ 

إيمؼم ؿمٞمخ اجل٤مُمع إزهر إذ ذاك ومٜمٗمذ إُمر طمتك هزت هذه اعمّم٤مدرة 

اًم٘م٤مئٛملم سمٓمٌع هذا اًمٙمت٤مب اًمْمخؿ هزًا قمٜمٞمٗم٤ًم ومًٕمقا سمٙمؾ ُم٤م قمٜمدهؿ 

ـ طمقل وـمقل ذم إٟم٘م٤مذ اعمقىمػ إمم أن اًمتزُمقا سمام أًمزُمقا سمف ُمـ إقم٤مدة ُم

ـمٌع اجلزء اعمذيمقر سمتٕمٚمٞمؼ جلٜم٦م ُمـ قمٚمامء إزهر يرأؾمٝمؿ اعمٗمتل إيمؼم 

وُمقاوم٘م٦م ؿمٞمخ اجل٤مُمع إزهر قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ اعمٕمروض قمٚمٞمف ُمع اًمتزام 

اًمٓم٤مسمٕملم ـمٌع رد اعمٚمؽ اعمٕمٔمؿ قمٞمًك إيقيب قمغم اخلٓمٞم٥م يمٛمٚمحؼ 

 ُم٤م ُأًمزُمقا أيْم٤ًم سمذًمؽ وىم٤مم اًمٓم٤مسمٕمقن سم٤مًمتزاُمٝمؿ.طم٥ًم 

ومخ٤مب أُمؾ اًمٗم٤مشمٜملم ُمـ اًمالُمذهٌٞم٦م واعمتٛمًٚمٗملم وهٙمذا أقمٞمد 

احلؼ إمم ٟمّم٤مسمف سمٕمض إقم٤مدة ويم٤من ًمألزهر اًمنميػ احلؼ اًمٍميح ذم 

إًمزاُمٝمؿ سمذًمؽ ٕٟمف احل٤مرس اًمنمقمل ًمٚمٗم٘مف اإلؾمالُمل ُمٜمذ ىمديؿ وم٘م٤مم 

 إصمٞمؿ.سمقاضمٌف ذم اؾمتٙمامل اًمرد قمغم اًمِم٤مـمح 

ومٛمـ َيرى: )أٟمف مل ئمٝمر ٕطمد ُمـ أئٛم٦م اإلؾمالم اعمِمٝمقريـ ُمثؾ ُم٤م 

فمٝمر ٕيب طمٜمٞمٗم٦م ُمـ إصح٤مب واًمتالُمٞمذ ومل يٜمتٗمع اًمٕمٚمامء ومجٞمع 

اًمٜم٤مس سمٛمثؾ ُم٤م اٟمتٗمٕمقا سمف وسم٠مصح٤مسمف ذم شمٗمًػم إطم٤مدي٨م اعمِمتٌٝم٦م 

واعم٤ًمئؾ اعمًتٜمٌٓم٦م واًمٜمقازل واًم٘مْم٤مء وإطمٙم٤مم( يمام ذم اخلػمات 

 ن ٓسمـ طمجر اهلٞمتٛمل اًمِم٤مومٕمل.احل٤ًم
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وُمـ ي٘مقل: إن اًمٕمٚمؿ سمرًا وسمحرًا وذىم٤ًم وهمرسم٤ًم سمٕمدًا وىمرسم٤ًم شمدويٜمف 

 .يمام ي٘مقًمف حمٛمد سمـ إؾمح٤مق اًمٜمديؿ قمغم شمِمٞمٕمف واقمتزاًمف 

وُمـ يرشمئل: أٟمف ُم٤م يم٤من ؿمٓمر هذه إُم٦م ُمـ أىمدم قمٝمد إمم يقُمٜم٤م 

 ه ظمٗمل ذم هذا يٕمٌدون اهلل شمٕم٤ممم قمغم وم٘مف هذا اإلُم٤مم ًمق مل يٙمـ هلل

 ذًمؽ يمام هق ُمٕمٜمك ُم٤م ذم ضم٤مُمع إصقل ًمٚمٛمجد اسمـ إصمػم اًمِم٤مومٕمل.

أن اًمٓم٤مقمٜملم قمٚمٞمف إُم٤م طم٤ًمد أو ضم٤مهٚمقن سمٛمقاىمع  "وُمـ يٕمت٘مد 

يمام ي٘مقًمف اسمـ قمٌد اًمؼم اعم٤مًمٙمل ذم آٟمت٘م٤مء واًمٜمجؿ اًمٓمقذم  "آضمتٝم٤مد 

احلٜمٌكم ذم ذح روو٦م اسمـ ىمداُم٦م احلٜمٌكم وقم٘مقد اجلامن عمحٛمد سمـ 

يقؾمػ اًمّم٤محلل اًمِم٤مومٕمل وشمٜمقير اًمّمحٞمٗم٦م ًمٚمجامل سمـ قمٌداهل٤مدي 

احلٜمٌكم وهمػمهؿ ُمـ اًمٕمٚمامء اعمؼمئلم ُمـ اًمتٕمّم٥م اًمذُمٞمؿ: يًتٜمٙمرون 

قمٛمؾ اخلٓمٞم٥م هم٤مي٦م آؾمتٜمٙم٤مر وجيٚمقن ىمدر اإلُم٤مم إقمٔمؿ هم٤مي٦م 

 اإلضمالل ويٙمؼمون ومْمٚمف هم٤مي٦م اإليم٤ٌمر.

ُمـ أهؾ  وإٟمام يٕم٤مديف ويًٕمك ذم شم٘مقي٦م زائػ احلٙم٤مي٤مت ُمـ هق

اًمتِمٌٞمف اعمٕم٤مديـ ٕهؾ اًمتٜمزيف وسمٕمض اًم٘مدري٦م واجلؼمي٦م وؾم٤مئر اعمٌتدقم٦م 

واًمالُمذهٌٞم٦م اًمتل يروىمٝم٤م إطمالل اًم٘مقاٟملم اًمقوٕمٞم٦م ُم٘م٤مم إطمٙم٤مم 

اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمتقارصم٦م وسمٕمض اًمٓم٤مُمٕملم ذم ُمٜم٤مص٥م ىمْم٤مئٞم٦م مل يٜم٤مًمقه٤م 

ذم يمثػم ُمـ اًمدول ىمدياًم  –رهمؿ رهمٌتف  –ٟٓمحّم٤مره٤م ذم أصح٤مسمف 

ث٤ًم يمام ئمٝمر ذًمؽ قمٜمد ُمدارؾم٦م أطمقال اًمٓم٤مقمٜملم ذم اإلُم٤مم إقمٔمؿ وطمدي

 .واهلامم إىمدم 

ومل يدر ه١مٓء اعم٤ًميملم أٟمف ٓ طمٞمٚم٦م هلؿ ذم ظمٗمض ُمـ رومع اهلل 

طمتك ي٘مٗمقا قمٜمد طمدهؿ سم٠مٟمٗمًٝمؿ ومٚمٜمٓمٛمئٜمٝمؿ قمغم  ىمدره قمغم ممر اًمدهقر

رب أن أىمالم أصح٤مسمف وأشم٤ٌمقمف وُم٘مدري ومْمٚمف ُمرهٗم٦م ذم اعمِم٤مرق واعمٖم٤م

ذم يمؾ زُم٤من ًمقىمػ اعمتٓم٤مول قمٜمد طمده ومٚمٞمجرب ُمـ حتدصمف ٟمٗمًف 

 سم٤مًمتٓم٤مول طمٔمف ُمـ ذًمؽ ُمتك ؿم٤مء واهلل سمّمػم سمام يٕمٛمٚمقن ا.هـ.
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صم٤مًمث٤ًم: اًمِمٞمخ قمٌداًمرمحـ اعمٕمٚمٛمل ذم اًمتٜمٙمٞمؾ مل ي٘مّمد ُمقاوم٘م٦م 

أو  اخلٓمٞم٥م قمغم شمٚمؽ اعمث٤مًم٥م اًمتل أورده٤م ذم شمرمج٦م أيب طمٜمٞمٗم٦م 

أيب طمٜمٞمٗم٦م سمؾ شمٕم٘م٥م سمٕمض ُم٤م رآه ُم٤ٌمًمٖم٦م ذم  آٟمتّم٤مر ًمذًمؽ أو اًمٓمٕمـ ذم

اًمرد ُمـ اًمٙمقصمري رمحف اهلل وٓ أريد أن أصٜمع حم٤ميمٛم٦م سملم اعمٕمٚمٛمل 

واًمٙمقصمري إلفمٝم٤مر اًمّمقاب ُمع ُمـ ومٙمالمه٤م ص٤مطم٥م ُم٘مّمد طمًـ ذم 

اًمدوم٤مع قمـ اًمنميٕم٦م واًمٕمٚمامء ي٘مع سمٞمٜمٝمؿ إظمذ واًمرد ذم سمٕمض وضمٝم٤مت 

قمٔمؿ ُمـ هذه اعمث٤مًم٥م اًمتل ٓ اًمٜمٔمر ًمٙمٜمٝمام اشمٗم٘م٤م قمغم شمؼمئ٦م اإلُم٤مم إ

جيقز إومراده٤م وٟمنمه٤م ـمٕمٜم٤ًم ذم أئٛم٦م اًمديـ واؾمٛمع ُم٤م ىم٤مًمف اعمٕمٚمٛمل ذم 

ـمٚمٞمٕم٦م اًمتٜمٙمٞمؾ أُم٤م سمٕمد وم٢مين وىمٗم٧م قمغم يمت٤مب شم٠مٟمٞم٥م اخلٓمٞم٥م ًمألؾمت٤مذ 

اًمٕمالُم٦م حمٛمد زاهد اًمٙمقصمري اًمذي شمٕم٘م٥م ومٞمف ُم٤م ذيمره احل٤مومظ اعمحدث 

ٗم٦م ُمـ شم٤مريخ سمٖمداد ُمـ اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي ذم شمرمج٦م اإلُم٤مم أيب طمٜمٞم

اًمرواي٤مت قمـ اعم٤مولم ذم اًمٖمض ُمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م ومرأي٧م إؾمت٤مذ شمٕمدى ُم٤م 

يقاوم٘مف قمٚمٞمف أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ شمقىمػم أيب طمٜمٞمٗم٦م وطمًـ اًمذب قمٜمف إمم ُم٤م ٓ 

يرو٤مه قم٤ممل ُمتث٧ٌم ُمـ اعمٖم٤مًمٓم٤مت اعمْم٤مدة ًمألُم٤مٟم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م وُمـ اًمتخٚمٞمط 

...... اًمخ يمالم اعمٕمٚمٛمل ذم اًم٘مقاقمد واًمٓمٕمـ ذم أئٛم٦م اًمًٜم٦م وٟم٘مٚمتٝم٤م..

اًمذي هم٤ممم ذم اًمرد قمغم اًمٙمقصمري واًمِم٤مهد أهنام اشمٗم٘م٤م قمغم شمقىمػم اإلُم٤مم 

إقمٔمؿ وطمًـ اًمذب قمٜمف وإٟمام قم٤مب اعمٕمٚمٛمل قمغم اًمٙمقصمري شمٕمديف ذم 

اًمرد قمغم اخلٓمٞم٥م سمح٥ًم ُم٤م يراه هق وإن يم٤من اعمٕمٚمٛمل ىمد شمٕمدى أيْم٤ًم 

ام ومٞمام اظمتٚمٗم٤م ومٞمف رمح٦م ذم اًمرد قمغم اًمٙمقصمري وًم٧ًم سمّمدد اعمح٤ميمٛم٦م سمٞمٜمٝم

 اهلل قمٚمٞمٝمام وىمد شمٙمٚمؿ اعمٕمٚمٛمل يمالُم٤ًم طمًٜم٤ًم ذم اًمدوم٤مع قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م 

أي  –ذم شمٕمٚمٞم٘مف اعمٗمٞمد قمغم اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ًمٚمٌخ٤مري ه٤مك ٟمّمف: ذيمر 

أصمرًا ُمـ ـمريؼ ٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد ومٞمف  474ذم اًمت٤مريخ اًمّمٖمػم صـ –اًمٌخ٤مري 

 شمٕم٤ممم وٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد ُمٕمروف ـمٕمـ ؿمٜمٞمع قمغم اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل

سم٤معمٞمؾ اًمِمديد قمغم أهؾ اًمرأي وإُم٤مُمٝمؿ رمحف اهلل طمتك اهتؿ سمقوع 

وًمٗمٔمف:  462-40طمٙم٤مي٤مت ذم ذًمؽ يمام ذم شمرمج٦م ٟمٕمٞمؿ ُمـ اًمتٝمذي٥م 
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ىم٤مل همػمه يم٤من يْمع احلدي٨م ذم شم٘مقي٦م اًمًٜم٦م وطمٙم٤مي٤مت ذم صمٚم٥م أيب 

وأُم٤م ُم٤م طمٜمٞمٗم٦م يمٚمٝم٤م يمذب وًمٞمس ًمذًمؽ إصمر ذيمر ذم اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم 

أي ذم اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ُمـ ىمقًمف ذم أيب  –ذيمره اًمٌخ٤مري رمحف اهلل هٜم٤م 

ومٝمذا ىمقًمف وىمد أصمٜمك  –طمٜمٞمٗم٦م يم٤من ُمرضمئ٤ًم ؾمٙمتقا قمـ رأيف وقمـ طمديثف 

 يمثػم ُمـ أئٛم٦م احلدي٨م واًمٗم٘مف قمغم اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم:

أسمق ىم٤مل اسمـ ُمٕملم: يم٤من أسمق طمٜمٞمٗم٦م صم٘م٦م ذم احلدي٨م. وقمٜمف ىم٤مل يم٤من 

طمٜمٞمٗم٦م صم٘م٦م ٓ حيدث سم٤محلدي٨م إٓ سمام حيٗمٔمف وٓ حيدث سمام ٓ حيٗمٔمف. 

 وقمـ اسمـ اعم٤ٌمرك أوم٘مف اًمٜم٤مس أسمق طمٜمٞمٗم٦م ُم٤م رأي٧م ذم اًمٗم٘مف ُمثٚمف. 

وقمـ حيٞمك اًم٘مٓم٤من ىم٤مل ٓ ٟمٙمذب اهلل ُم٤م ؾمٛمٕمٜم٤م أطمًـ ُمـ رأي 

أيب طمٜمٞمٗم٦م وىمد أظمذٟم٤م سم٠ميمثر أىمقاًمف. وىم٤مل اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل اًمٜم٤مس قمٞم٤مل ذم 

وظمتؿ احل٤مومظ  450-40قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م. راضمع هتذي٥م اًمتٝمذي٥م اًمٗم٘مف 

اسمـ طمجر رمحف اهلل اًمؽممج٦م سم٘مقًمف وُمٜم٤مىم٥م اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م يمثػمة ضمدًا 

 ومريض اهلل قمٜمف وأؾمٙمٜمف اجلٜم٦م آُملم ا.هـ يمالم اعمٕمٚمٛمل.

وعم٤م رأى اعم١مًمػ يمالم اعمٕمٚمٛمل هذا ذم شمٕمٚمٞم٘مف قمغم اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم 

داومٕملم قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م اًمذيـ يًتح٘مقن اًمرد قمده ذم آظمر يمت٤مسمف ُمـ اعم

 واًمتِمٜمٞمع ًمدوم٤مقمٝمؿ قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م وهلل ذم ظمٚم٘مف ؿمئقن واهلل اعمًتٕم٤من.

صمؿ ىم٤مل اعم١مًمػ: ومرأي٧م أن أمجع ُم٤م صح زم سم٤مٕؾم٤مٟمٞمد اًمّمحٞمح٦م 

ُمـ يمت٥م أئٛم٦م احلدي٨م ذم ضمرح أيب طمٜمٞمٗم٦م ًمٞمٝمٚمؽ ُمـ هٚمؽ قمـ سمٞمٜم٦م 

ذم اًمّمحٞمح ُمـ أىمقال  ٟمنم اًمّمحٞمٗم٦م "وحيٞم٤م ُمـ طمل قمـ سمٞمٜم٦م وؾمٛمٞمتف 

 ."أئٛم٦م اجلرح واًمتٕمديؾ ذم أيب طمٜمٞمٗم٦م 

وأظم٤ٌمر ٓ  أىمقل ًمٌئس ُم٤م رأي٧م ي٤م ُمًٙملم أن دمٛمع سم٠مؾم٤مٟمٞمد واهٞم٦م

شمًٚمؿ ُمـ ـمٕمـ وٟمٙم٤مرة وؿمذوذ ذم ضمرح إُم٤مم يمٌػم ُمـ أئٛم٦م اعمًٚمٛملم 

اعم٘متدى مهؿ ذم أيب طمٜمٞمٗم٦م اًمٜمٕمامن اًمذي اؿمتٝمر شمقصمٞم٘مف واؾمتٗم٤مو٧م 

وم٘مٝمف وإُم٤مُمتف زيـ ًمؽ هذا اًمٗمٕمؾ اًمِمٞمٓم٤من  قمداًمتف واشمٗمؼ اًمٜم٤مس قمغم

ڈ ژ ژ ڑ  ومت٥م إمم رسمؽ ويمـ ُمـ اًمذيـ ىم٤مل اهلل ومٞمٝمؿ ﴿
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﴾ ]إقمراف: ڑ ک ک ک ک گ گ گ

[ وطمؼ اًمٙمت٤مب أن يًٛمك شمًقيد اًمّمحٞمٗم٦م سمذيمر اًمِمٌف اًمْمٕمٞمٗم٦م 204

واًمٓمٕمقن اًمًخٞمٗم٦م ذم إُم٤مم إئٛم٦م أيب طمٜمٞمٗم٦م وؾمٞمٔمٝمر ًمؽ سمره٤من ُم٤م 

اًمذي طمررٟم٤مه ًمٚمدوم٤مع قمـ قمرض اإلُم٤مم  أىمقل ذم صمٜم٤مي٤م هذا اجلقاب

 .إقمٔمؿ 

ٕهنؿ إُم٤م أن يٙمقٟمقا ممـ ٓ  صمؿ ىم٤مل: ومل أقمرج قمغم أىمقال اعمٕمدًملم

يٕمتد سمٙمالُمٝمؿ ُمع يم٤ٌمر أئٛم٦م اجلرح واًمتٕمديؾ وإُم٤م أن يٙمقٟمقا ُمـ اًمٖمالة 

ذم أيب طمٜمٞمٗم٦م وإُم٤م أن يٙمقٟمقا ُمـ إئٛم٦م يمًٗمٞم٤من اًمثقري ويمٕمٌداهلل سمـ 

رامه٤م وًمٙمٜمف ىمد رضمع وشمؼمأ مم٤م طمّمؾ ُمٜمف ُمـ اًمثٜم٤مء اعم٤ٌمرك وُمـ ضمرى جم

 وطمذر ُمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م سمؾ ـمٕمـ ومٞمف.

 أىمقل: شمٔم٤مومرت ٟمّمقص أهؾ اًمٕمٚمؿ أن ذيمر اجلرح دون اًمتٕمديؾ

ومٞمٛمـ اضمتٛمع ومٞمف ضمرح وشمٕمديؾ يٕمتؼم ظمٞم٤مٟم٦م وهذا قملم ُم٤م صٜمٕمف اعم١مًمػ 

سم٤مٕؾم٤مٟمٞمد اًمقاهٞم٦م وشمرك اًمتٕمديؾ وم٘مد اىمتٍم قمغم ذيمر اجلروح اًمث٤مسمت٦م 

ًمٞمّمؾ ًمٖمروف  اًمذي هق إصؾ ذم أيب طمٜمٞمٗم٦م وأُمث٤مًمف ُمـ أئٛم٦م اهلدى

اًمٗم٤مؾمد وقمٚمؾ يمالُمف سم٠من اعمٕمدًملم ٓ يٕمتد مهؿ ُمع يم٤ٌمر أئٛم٦م اجلرح 

وإٟمك أىمقل ًمف أٓ يٕمتد سم٠ميب ضمٕمٗمر اًم٤ٌمىمر، وُمًٕمر سمـ يمدام،  واًمتٕمديؾ

وؿمٕم٦ٌم، واعمٖمػمة سمـ ُم٘مًؿ، واحلًـ سمـ  وأيقب اًمًختٞم٤مين وإقمٛمش،

٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م، وؾمٕمٞمد سمـ أيب قمروسم٦م، ومح٤مد سمـ زيد، واسمـ ص٤مًمح، وؾمٗمٞم

 ؿمؼمُم٦م، وحيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد اًم٘مٓم٤من، واسمـ اعم٤ٌمرك، واسمـ ضمري٩م،

وقمٌداًمرزاق واًمِم٤مومٕمل، وويمٞمع، وُم٤مًمؽ، واًمٗمْمؾ سمـ ُمقؾمك، 

ويزيد سمـ زريع، وأسمق قمٌداًمرمحـ وإهائٞمؾ سمـ يقٟمس وحيٞمك سمـ ُمٕملم، 

 ا قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م.اعم٘مرئ، وأوٕم٤مومٝمؿ ُمـ إئٛم٦م اًمذيـ أصمٜمق

وقمدد اعمثٜملم قمٚمٞمف ُمـ همػم  أيمؾ أئٛم٦م اعمًٚمٛملم همالة ذم أيب طمٜمٞمٗم٦م

اًمٗم٘مٝم٤مء سمٚمٖمقا طمد اًمتقاشمر سمؾ أـمٌؼ طمٗم٤مظ احلدي٨م قمغم قمده حمدصم٤ًم طم٤مومٔم٤ًم 

ٟم٤مىمدًا ُمـ أهؾ اجلرح واًمتٕمديؾ يمام أسمٞمٜمف ذم صمٜم٤مي٤م هذا اًمٙمت٤مب وؾمٗمٞم٤من 
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ٞم٤ًم وُمٞمت٤ًم يمام ؾم٠مسمٞمٜمف إن اًمثقري واسمـ اعم٤ٌمرك ُمـ أسمر اًمٜم٤مس سم٠ميب طمٜمٞمٗم٦م طم

ؿم٤مء اهلل ذم حمٚمف ومام سم٘مل ًمؽ ي٤م ُمًٙملم شم٥م إمم اهلل ىمٌؾ أن يدريمؽ اعمقت 

 قمًك أن يٖمٗمر اهلل ًمؽ إن قمدت ًمرؿمدك.

يمام ؾمٞم٠ميت واجلرح اعمٗمن  صمؿ ىم٤مل: صمؿ إن اجلرح ذم أيب طمٜمٞمٗم٦م ُمٗمن

اًمّم٤مدر ُمـ قم٤ممل سم٠مؾم٤ٌمب اجلرح ٓ يٕم٤مرض يمام هق ُمٕمٚمقم ُمـ يمت٥م 

 اعمّمٓمٚمح.

سمؾ هق  أىمقل: ىمقًمف أن اجلرح ذم أيب طمٜمٞمٗم٦م ُمٗمن همػم صحٞمحو

ُمٌٝمؿ واجلرح اعمٌٝمؿ ٓ ي٘مدم قمغم اًمتٕمديؾ قمغم اعمذه٥م اًمّمحٞمح يمام هق 

 ُمٕمروف ذم حمٚمف.

وًمق ومروٜم٤م صح٦م يمالُمف وأنَّ اجلرح ُمٗمن وم٢مٟمف يٕم٤مرض هٜم٤م وٓ 

ي٘مدم يمام ادقمك اعم١مًمػ ٕن قمٚمامء اعمّمٓمٚمح ىمرروا أٟمف ي٘مدم اًمتٕمديؾ قمغم 

 رح اعمٗمن ًمقضمقه قم٤مرو٦م شم٘متيض ذًمؽ.اجل

ُمـ  " 477-476ضم٤مء ذم ىمقاقمد قمٚمقم احلدي٨م ًمٚمتٝم٤مٟمقي صـ

صمٌت٧م قمداًمتف وأذقمٜم٧م إُم٦م إلُم٤مُمتف ٓ ي١مصمر ومٞمف ضمرح وًمق ُمٗمنًا ويم٤من 

ىم٤مل أسمق ضمٕمٗمر اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي: ومل  "طمديثف صحٞمح٤ًم ٓ طمًٜم٤ًم وم٘مط 

اًم٘مرآن وشم٠مويٚمف يٙمـ أطمد يدومع قمٙمرُم٦م قمـ اًمت٘مدم ذم اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٗم٘مف و

يٕمٜمل ؾمٞمده ؾمٞمدٟم٤م اسمـ  –ويمثرة اًمرواي٦م ًممصم٤مر وأٟمف يم٤من قم٤معم٤ًم سمٛمقٓه 

وذم شم٘مريظ ضِمّٚم٦م أصح٤مب اسمـ قم٤ٌمس إي٤مه ُم٤م  –قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام 

سمِمٝم٤مدة سمٕمْمٝمؿ صمت٧ٌم قمداًم٦م اإلٟم٤ًمن ويًتحؼ ضمقاز اًمِمٝم٤مدة وُمـ 

  "صمٌت٧م قمداًمتف مل ي٘مٌؾ ومٞمف اجلرح وُم٤م شمً٘مط اًمٕمداًم٦م سم٤مًمٔمـ ا.هـ 

 وٟم٘مؾ احل٤مومظ هذه اًمٕم٤ٌمرة ذم ُم٘مدُم٦م اًمٗمتح. أقول

 طمف قمدة ُمـ إوائؾ وًمٙمـ مل يٚمتٗم٧مومٝمذا قمٙمرُم٦م ضمر قلت

اعمحدصمقن إمم يمالُمٝمؿ ًمثٌقت قمداًمتف وإُم٤مُمتف وقمدوا طمديثف ُمـ 

 اًمّمح٤مح.
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وىم٤مل اسمـ ضمرير: ًمق يم٤من ُمـ ادقمك ُمذه٤ًٌم ُمـ اعمذاه٥م اًمرديئ٦م 

ؿمٝم٤مدشمف سمذًمؽ ًمٚمزم شمرك  صم٧ٌم قمٚمٞمف ُم٤م ادقمك سمف وؾم٘مٓم٧م قمداًمتف وسمٓمٚم٧م

أيمثر حمدصمل إُمّم٤مر ٕٟمف ُم٤م ُمٜمٝمؿ إٓ وىمد ٟمًٌف ىمقم إمم ُم٤م يرهم٥م سمف قمٜمف 

 ا.هـ

عم٤م شمرضمؿ  –ومٝمذا اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري قمغم إُم٤مُمتف اعمجٛمع قمٚمٞمٝم٤م  وأقول

 "ىم٤مل:  3/2/494ًمف اسمـ أيب طم٤مشمؿ اًمرازي ذم يمت٤مب اجلرح واًمتٕمديؾ 

هـ 250قمٚمٞمٝمؿ اًمري ؾمٜم٦م  حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٌخ٤مري أسمق قمٌداهلل ىمدم

صمؿ شمريم٤م طمديثف  –اًمرازي٤من  –وأسمق زرقم٦م  –أسمق طم٤مشمؿ  –ؾمٛمع ُمٜمف أيب 

قمٜمدُم٤م يمت٥م إًمٞمٝمام حمٛمد سمـ حيٞمك اًمٜمٞم٤ًمسمقري أٟمف أفمٝمر قمٜمدهؿ أن ًمٗمٔمف 

اٟمتٝمك وسمًٌٌف ذيمره اًمٕم٘مٞمكم ذم يمت٤مسمف اًمْمٕمٗم٤مء  "سم٤مًم٘مرآن خمٚمقق 

ؿ وأسمق زرقم٦م واعمؽمويملم ومٝمؾ ٟمؽمك طمدي٨م اًمٌخ٤مري يمام شمريمف أسمق طم٤مشم

 واًمٜمٞم٤ًمسمقري.

وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اعمحدث اًمتٝم٤مٟمقي ذم يمت٤مسمف اًمٕمٔمٞمؿ ىمقاقمد ذم قمٚمؿ 

شمث٧ٌم اًمٕمداًم٦م سم٤مٓؾمتٗم٤مو٦م واًمِمٝمرة  ": 242-244-240احلدي٨م صـ 

أيْم٤ًم ومٛمـ اؿمتٝمرت قمداًمتف سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ أهؾ احلدي٨م أو  "

ت٤مج ُمع وٓ حي –أي ذم قمداًمتف  –همػمهؿ وؿم٤مع اًمثٜم٤مء قمٚمٞمف مه٤م يمٗمك ومٞمٝم٤م 

 ذًمؽ إمم ُمٕمدل يٜمص قمٚمٞمٝم٤م.

ىم٤مل اًم٘م٤ميض أسمقسمٙمر اًم٤ٌمىمالين: اًمِم٤مهد واعمخؼم إٟمام حيت٤مضم٤من إمم 

اًمتزيمٞم٦م إذا مل يٙمقٟم٤م ُمِمٝمقريـ سم٤مًمٕمداًم٦م واًمرو٤م ويم٤من أُمرمه٤م ُمِمٙماًل 

ُمٚمت٤ًًٌم ىم٤مل واًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ أن اًمٕمٚمؿ سمٔمٝمقر همه٤م واؿمتٝم٤مر قمداًمتٝمام 

 جيقز قمٚمٞمٝمام اًمٙمذب واعمح٤مسم٤مة أىمقى ذم اًمٜمٗمقس ُمـ شمٕمديؾ واطمد واصمٜملم

 يمذا ذم شمدري٥م اًمراوي ُمٚمخّم٤ًم.

ىمٚم٧م ومٛمثؾ أيب طمٜمٞمٗم٦م وُم٤مًمؽ واًمًٗمٞم٤مٟملم وإوزاقمل واًمِم٤مومٕمل 

وحمٛمد سمـ احلًـ وأيب يقؾمػ وأمحد سمـ طمٜمٌؾ واًمٚمٞم٨م وؿمٕم٦ٌم واسمـ 

اعم٤ٌمرك وويمٞمع واسمـ ُمٕملم واسمـ اعمديٜمل وُمـ ضمرى جمراهؿ ذم ٟم٤ٌمه٦م 
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٠ًمل قمـ قمداًمتٝمؿ وإٟمام ي٠ًمل قمـ قمداًم٦م ُمـ اًمذيمر واؾمت٘م٤مُم٦م إُمر ٓ ي

ظمٗمل أُمره وأُم٤م ه١مٓء وم٘مد اؿمتٝمرت قمداًمتٝمؿ قمٜمد اعمحدصملم أو همػمهؿ 

 ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء وأهؾ اًمٕمٚمؿ.

 ىم٤مل اًمذهٌل ذم اعمٞمزان ويمذا ٓ أذيمر ذم يمت٤ميب ُمـ إئٛم٦م اعمتٌققملم

ذم اًمٗمروع أطمدًا جلالًمتٝمؿ ذم اإلؾمالم وقمٔمٛمتٝمؿ ذم اًمٜمٗمقس ُمثؾ أيب 

 ًمِم٤مومٕمل واًمٌخ٤مري ا.هـطمٜمٞمٗم٦م وا

وشمقؾمع احل٤مومظ اسمـ قمٌد اًمؼم ومٞمف وم٘م٤مل يمؾ طم٤مُمؾ قمٚمؿ ُمٕمروف 

اًمٕمٜم٤مي٦م سمف ومٝمق قمدل حمٛمقل ذم أُمره أسمدًا قمغم اًمٕمداًم٦م طمتك يتٌلم ضمرطمف 

 وواوم٘مف قمغم ذًمؽ اسمـ اعمقاق ُمـ اعمت٠مظمريـ يمذا ذم شمدري٥م اًمراوي ا.هـ

وٟم٘مؾ أسمق همده قمـ اًمًٞمقـمل ىمقًمف ؾمئؾ أمحد سمـ طمٜمٌؾ قمـ 

 ٤مق سمـ راهقيف؟ وم٘م٤مل ُمثؾ إؾمح٤مق ي٠ًمل قمٜمف؟إؾمح

وؾمئؾ اسمـ ُمٕملم قمـ أيب قمٌٞمد وم٘م٤مل ُمثكم ي٠ًمل قمـ أيب قمٌٞمد؟ أسمق  

 قمٌٞمد ي٠ًمل قمـ اًمٜم٤مس ا.هـ

 ومت٠مُمؾ هذه اًمٜمّمقص واطمٗمظ شمٜمجق ُمـ اًمزًمؾ ا.هـ

أىمقل: وهذه اًمٜمّمقص ىمٚمٞمؾ ُمـ يمثػم وعمزيد ُمـ اًمٜمّمقص راضمع 

ذم اجلرح واًمتٕمديؾ وقمٚمقم اًمٚمٛمع ٕيب إؾمح٤مق اًمِمػمازي ذم سم٤مب اًم٘مقل 

احلدي٨م ًمٚمِمٞمخ اسمـ اًمّمالح وحترير إصقل ًمٚمٕمالُم٦م إصقزم اًمٜم٤مىمد 

اعمحدث اسمـ اهلامم رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم وومقاشمح اًمرمحقت ذح ُمًٚمؿ 

 اًمثٌقت.

وىمد ىم٤مل اإلُم٤مم احل٤مومظ اًمٙمٌػم حمدث اًمدي٤مر اعمٍمي٦م أسمق ضمٕمٗمر 

اًمًٜم٦م واجلامقم٦م قمغم  أمحد سمـ حمٛمد اًمٓمح٤موي احلٜمٗمل ذم سمٞم٤من اقمت٘م٤مد أهؾ

ُمذه٥م وم٘مٝم٤مء اعمٚم٦م أيب طمٜمٞمٗم٦م اًمٜمٕمامن سمـ صم٤مسم٧م اًمٙمقذم وأيب يقؾمػ 

يٕم٘مقب سمـ إسمراهٞمؿ إٟمّم٤مري وأيب قمٌداهلل حمٛمد سمـ احلًـ اًمِمٞم٤ٌمين 

)وقمٚمامء اًمًٚمػ ُمـ اًم٤ًمسم٘ملم وُمـ سمٕمدهؿ ُمـ اًمت٤مسمٕملم أهؾ اخلؼم 

سمًقء  وإصمر وأهؾ اًمٗم٘مف واًمٜمٔمر ٓ يذيمرون إٓ سم٤مجلٛمٞمؾ وُمـ ذيمرهؿ
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 ومٝمق قمغم همػم ؾمٌٞمؾ( واهلل أقمٚمؿ.

ذم ضمٜم٤مب اإلُم٤مم  ومهذه اًمٜم٘مقل ئمٝمر ضمٚمٞم٤ًم وم٤ًمد ىمقل اعم١مًمػ

 . إقمٔمؿ 

صمؿ ىم٤مل اعم١مًمػ: واجل٤مهٚمقن اعمتٕمّمٌقن ٕيب طمٜمٞمٗم٦م يمثػم وىمد رأي٧م 

مجٕم٤ًم ُمـ اعمدرؾملم سم٤مجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م يٖمْمٌقن هم٤مي٦م اًمٖمْم٥م ويرون 

لم أن اعمتٙمٚمؿ ذم أيب طمٜمٞمٗم٦م ُم٤م ـمٕمـ هذا هدُم٤ًم ًمإلؾمالم، وُم٤م درى اعم٤ًميم

 ذم ريمـ ُمـ أريم٤من اإلؾمالم.

أىمقل واهلل ُم٤م هؿ ضم٤مهٚمقن وٓ ُمتٕمّمٌقن ٕيب طمٜمٞمٗم٦م طم٤مل 

همْمٌٝمؿ ُمـ ضمراء صٜمٞمٕمٙمؿ اعمٛم٘مقت وُم٤م همْمٌٝمؿ وُم٤م همْمٌٜم٤م إٓ ًمٙمقن 

ومٕمٚمٙمؿ هذا يٖمْم٥م اهلل ورؾمقًمف وٓ يرو٤مه أئٛم٦م اًمديـ وأقمٛمدة 

 اإلؾمالم.

 . إًمخ...ىمقًمف وُم٤م درى اعم٤ًميملم...

أٟم٧م ي٤م ُمًٙملم أٟمؽ سمٗمٕمٚمؽ شمٓمٕمـ ذم أطمد أريم٤من  أىمقل سمؾ مل شمدرِ 

ٟمٕمؿ أسمق طمٜمٞمٗم٦م أطمد أريم٤من قمٚمامء اعمًٚمٛملم وصٗمف مهذا  قمٚمامء اعمًٚمٛملم

وطماله إُم٤مم أهؾ اًمًٜم٦م احل٤مومظ اعمحدث اجلٝمٌذ اًمٜم٤مىمد احل٤مومظ اسمـ يمثػم 

اًمذي ٓ شمٌٚمغ أٟم٧م ي٤م ُمًٙملم قمنم ُمٕمِم٤مر قمٚمٛمف طمٞم٨م ىم٤مل ذم اًمٌداي٦م 

 ذم شمرمج٦م اإلُم٤مم: 407اًمٜمٝم٤مي٦م صـو

هق اإلُم٤مم أسمق طمٜمٞمٗم٦م واؾمٛمف اًمٜمٕمامن سمـ صم٤مسم٧م اًمتٞمٛمل ُمقٓهؿ 

اًمٙمقذم وم٘مٞمف اًمٕمراق وأطمد أئٛم٦م اإلؾمالم واًم٤ًمدة إقمالم وأطمد أريم٤من 

اًمٕمٚمامء وأطمد إئٛم٦م إرسمٕم٦م أصح٤مب اعمذاه٥م اعمتٌققم٦م وهق أىمدُمٝمؿ 

ىمٞمؾ وهمػمه وذيمر  ووم٤مة ٕٟمف أدرك قمٍم اًمّمح٤مسم٦م ورأى أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ

  40ج5سمٕمْمٝمؿ أٟمف روى قمـ ؾمٌٕم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م وم٤مهلل أقمٚمؿ ا.هـ جمٚمد 

صمؿ ىم٤مل اعم١مًمػ: وٟم٘مقل هلؿ أأٟمتؿ أقمٚمؿ سم٠ميب طمٜمٞمٗم٦م ُمـ ُم٤مًمؽ سمـ 

أٟمس وذيؽ سمـ قمٌداهلل اًمٜمخٕمل، وحيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد اًم٘مٓم٤من، وقمٌداهلل سمـ 

٤ٌمرك، يزيد اعم٘مرئ وؾمٗمٞم٤من اًمثقري، وؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م، وقمٌداهلل سمـ اعم
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وُمـ ضمرى جمراهؿ، أىمقل ٓ واهلل ٓ ٟمحـ أقمٚمؿ وٓ أٟم٧م أقمٚمؿ سم٠ميب 

طمٜمٞمٗم٦م ُمٜمٝمؿ وىمد أصمٜمقا قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م ورومٕمقا ىمدره وأفمٝمروا ُمٙم٤مٟمف يمام 

هق صم٤مسم٧م قمٜمٝمؿ وٟم٘مٚمتف ذم صمٜم٤مي٤م هذا اًمٙمت٤مب وم٤مٟمٔمره ذم حمٚمف هداك اهلل 

 ًمٚمحؼ.

صمؿ ىم٤مل اعم١مًمػ: وإين ٕقمج٥م عمّمٓمٗمك اًم٤ًٌمقمل ويمت٤مسمف اًمًٜم٦م 

وُمٙم٤مٟمتٝم٤م يمٞمػ داومع قمـ اًمًٜم٦م وقمـ محٚمتٝم٤م وذم آظمر اًمٙمت٤مب هدم ُم٤م 

 سمٜمك ُمـ أضمؾ اًمدوم٤مع قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م.

أصٌح اًمدوم٤مع قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م  وأىمقل هٙمذا يّمٜمع احلًد سم٠مهٚمف

يمٌػمة هتدم اًمًٜم٦م ٓ واهلل سمؾ اًمدوم٤مع قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م هق إطمٞم٤مء ًمٚمًٜم٦م اًمتل 

اض اًمٕمٚمامء أئٛم٦م اًمديـ أُمرشمٜم٤م سم٤مًمذب قمـ أقمراض اعمًٚمٛملم قمٛمقُم٤ًم وأقمر

 اعم٘متدى مهؿ ظمّمقص٤ًم.

وم٢من وم٘مف  ٟمٕمؿ ذم اًمدوم٤مع قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م دوم٤مع قمـ اًمنميٕم٦م اًمٖمراء

اإلُم٤مم إقمٔمؿ يٛمثؾ ُمقؾمققم٦م يمٌػمة ضمدًا ذم شم٘مرير أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م 

سمام ىمرره أسمق طمٜمٞمٗم٦م ُمـ أطمٙم٤مم وم٤مٟمٔمر  وأيمثر اعمًٚمٛملم يت٘مرسمقن إمم اهلل 

 .ُم٤م اًمذي خيرج ُمـ رأؾمؽ ي٤م ُمًٙملم

صمؿ ىم٤مل: وسمام أن احلٜمٗمٞم٦م هلؿ ؾمٚمٓم٦م اًم٘مْم٤مء ذم يمثػم ُمـ إزُمٜم٦م دمد 

يمثػمًا ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ٓ يًتٓمٞمٕمقن أن يٍمطمقا سم٤مًمٓمٕمـ ذم أيب طمٜمٞمٗم٦م 

ومذًمٙمؿ اًمٌٞمٝم٘مل ذم ُمٜم٤مىم٥م اًمِم٤مومٕمل يٜم٘مؾ قمـ اسمـ أيب طم٤مشمؿ اًمٓمٕمـ ذم أيب 

 طمٜمٞمٗم٦م وم٤مسمـ أيب طم٤مشمؿ يٍمح سم٠ميب طمٜمٞمٗم٦م واًمٌٞمٝم٘مل يٜم٘مؾ قمٜمف وي٘مقل ىم٤مل

 أسمق ومالن وٓ يٍمح سم٠ميب طمٜمٞمٗم٦م.

وذًمٙمؿ احل٤مومظ اسمـ طمجر ي٘مقل ذم اًمت٘مري٥م ذم شمرمج٦م أيب طمٜمٞمٗم٦م 

وم٘مٞمف ُمِمٝمقر ومٝمذه طمٞمدة ُمـ احل٤مومظ ومٝمق مل يٜمٌف قمغم هذا آصٓمالح ذم 

اعم٘مدُم٦م، وهذا احلٙمؿ اًمذي طمٙمؿ قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م ٓ يٗمٞمد ضمرطم٤م وٓ 

 شمٕمديال.
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ومٝمق هٜم٤م يتٝمؿ أهؾ  فأىمقل مهذه اًمًخ٤موم٦م ظمتؿ اعم١مًمػ اومتت٤مطمٞمت

اًمٕمٚمؿ سمٕمدم اًمٜمّمح ًمٚمٛمًٚمٛملم ذم ؾمٙمقهتؿ قمـ والًم٦م أيب طمٜمٞمٗم٦م وقمدم 

 ضمرطمٝمؿ ًمف خلقومٝمؿ ُمـ ؾمٓمقة اًم٘مْم٤مء ي٤م ًمٚمٕمج٥م ي٤م أؿمجع أهؾ زُم٤مٟمف.

أُم٤م اًمٌٞمٝم٘مل وم٢مٟمف مل يٍمح ٕٟمف رأى سمِم٤مقم٦م ٟم٦ًٌم ذًمؽ إُمر إمم أيب 

 .طمٜمٞمٗم٦م ورأى ٟمزاهتف ٓ ظمقوم٤ًم ُمـ اًمًٚمٓم٤من يمام فمٜمٜم٧م ي٤م أعمٕمل

ومٝمق ظمٓمػم ضمدًا  وأُم٤م اهت٤مُمؽ ًمٚمح٤مومظ أُمػم اعم١مُمٜملم ذم احلدي٨م

ٕٟمف ًمق طم٤مد ُمثؾ ه١مٓء ًمْم٤مع إُم٤من قمـ ٟم٘مٚمٝمؿ ويمتٌٝمؿ وؿمج٤مقم٦م 

احل٤مومظ ذم ىمقل يمٚمٛم٦م احلؼ ُمٕمرووم٦م وقمغم يمتٌف آقمتامد ذم ُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل 

 وم٤مٟمٔمر ُم٤مذا خيرج ُمـ رأؾمؽ ي٤م ُمًٙملم.

ِمٝمرة شمٌجٞمؾ ًمإلُم٤مم وذم صمٜم٤مء احل٤مومظ قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م سم٤مًمٗم٘مف واًم

ورومٕم٦م وم٤محل٤مومظ سمقصٗمف ًمإلُم٤مم سم٘مقًمف وم٘مٞمف ُمِمٝمقر يث٧ٌم ٕيب طمٜمٞمٗم٦م يمؾ 

ش ُمـ يرد اهلل سمف ظمػم يٗم٘مٝمف ذم اًمديـ»ىمقًمف ط ظمػم وم٘مد صح قمـ اًمٜمٌل 

ومٝمؾ سمٕمد اًمٗم٘مف ظمػم يرضمك ًمف وًمٗمظ اًمٗم٘مٞمف ذم قمرف اًمًٚمػ يم٤من ٓ 

 يٓمٚمؼ إٓ قمغم اعمجتٝمد ومام سم٤مل اعم١مًمػ جيٕمؾ اًمثٜم٤مء طمٞمدة.

صمؿ إن احل٤مومظ رمحف اهلل مل ي٘متٍم قمغم ُمدح أيب طمٜمٞمٗم٦م سم٘مقًمف وم٘مٞمف 

ُمِمٝمقر سمؾ ىمد أىمر احل٤مومظ رمحف اهلل سم٢مُم٤مُمتف ذم ُمقوٕملم وم٘مد ضم٤مء ذم 

اًمٙمٜمك ُمـ اًمت٘مري٥م ُم٤م ٟمّمف أسمق طمٜمٞمٗم٦م اًمٜمٕمامن سمـ صم٤مسم٧م اإلُم٤مم اعمِمٝمقر 

اًمٜمٕمامن سمـ صم٤مسم٧م اًمٙمقذم أسمق طمٜمٞمٗم٦م اإلُم٤مم : وىم٤مل ذم طمرف اًمٜمقن ُم٤م ٟمّمف

٤مل أصٚمف ُمـ وم٤مرس وي٘م٤مل ُمقمم سمٜمل شمٞمؿ وم٘مٞمف ُمِمٝمقر ُمـ اًم٤ًمدؾم٦م ي٘م

 .ُم٤مت ؾمٜم٦م مخًلم وُم٤مئ٦م قمغم اًمّمحٞمح وًمف ؾمٌٕمقن ؾمٜم٦م ا.هـ

ُمـ أقمغم  وًمٗمظ اإلُم٤مم إذا أـمٚمؼ ومل ي٘مٞمد ذم يمت٥م اجلرح واًمتٕمديؾ

ُمراشم٥م اًمتقصمٞمؼ وهق أرومع ُمـ صم٘م٦م أو ُمت٘مـ أو صم٧ٌم أو قمدل وًمٙمـ 

يٜمزل قمٚمٞمف اعم٘م٧م ويًٚم٥م قم٘مٚمف ومٞمخٌط اإلٟم٤ًمن إذا وىمع ذم يم٤ٌمر إئٛم٦م 

 يمخٌط قمِمقاء.
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وفمٝمر ُمـ هذا أن احل٤مومظ اسمـ طمجر رمحف اهلل شمٕم٤ممم مل ي٘مٌؾ 

شمْمٕمٞمػ ه١مٓء ذم طمؼ اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م أصاًل وذم ًمٗمظ اًمٗم٘مٞمف واإلُم٤مم 

إؿم٤مرة إمم شمرضمٞمح روايتف قمغم رواي٦م همػم اًمٗم٘مٞمف وهمػم اإلُم٤مم ُمـ قم٤مُم٦م 

تٛمف وزقمؿ أن اًمقصػ سمٗم٘مٞمف ُمِمٝمقر اًمرواة وىمد قمٚمؿ هذا اعم١مًمػ ويم

 يدل قمغم احلٞمدة ومًٌح٤من ىم٤مؾمؿ اًمٕم٘مقل! 

وىمد ذيمر اإلُم٤مم اًمزيمل يقؾمػ سمـ احلج٤مج اعمزي رمحف اهلل ذم 

ُم٘مدُم٦م هتذي٥م اًمٙمامل: ىم٤مل أسمق سمٙمر سمـ ظمزيٛم٦م: قمـ قمٌداهلل سمـ ه٤مؿمؿ 

اًمٓمقد يمٜم٤م قمٜمد ويمٞمع وم٘م٤مل: إقمٛمش أطم٥م إًمٞمٙمؿ قمـ أيب وائؾ قمـ 

قمـ ُمٜمّمقر قمـ إسمراهٞمؿ قمـ قمٚم٘مٛم٦م قمـ قمٌداهلل؟  قمٌداهلل أو ؾمٗمٞم٤من

وم٘مٚمٜم٤م: إقمٛمش قمـ أيب وائؾ أىمرب وم٘م٤مل: إقمٛمش ؿمٞمخ و أسمق وائؾ 

ؿمٞمخ وؾمٗمٞم٤من قمـ ُمٜمّمقر قمـ إسمراهٞمؿ قمـ قمٚم٘مٛم٦م قمـ قمٌداهلل وم٘مٞمف قمـ 

وم٘مٞمف قمـ وم٘مٞمف قمـ وم٘مٞمف زاد همػمه ىم٤مل: وطمدي٨م يتداوًمف اًمٗم٘مٝم٤مء أطم٥م 

 إًمٞمٜم٤م ُمـ طمدي٨م يتداوًمف اًمِمٞمقخ اٟمتٝمك.

صمؿ ٓ خيٗمك أن احل٤مومظ اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين ذم ؾم٤مئر شمّم٤مٟمٞمٗمف مل 

يٜم٘مؾ قمـ أطمد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ؿمٞمئ٤م ذم شمْمٕمٞمػ اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل 

شمٕم٤ممم سمؾ ٟم٘مؾ شمقصمٞمؼ اإلُم٤مم ٟمّم٤ًم ذم يمت٤مسمف هتذي٥م اًمتٝمذي٥م قمـ إُم٤مم 

 اًمّمٜمٕم٦م حيٞمك سمـ ُمٕملم رمحف اهلل شمٕم٤ممم وهذا ٟمّمف:

ؾمٛمٕم٧م حيٞمك سمـ ُمٕملم ي٘مقل: يم٤من أسمق ىم٤مل حمٛمد سمـ ؾمٕمد اًمٕمقذم 

طمٜمٞمٗم٦م صم٘م٦م ٓ حيدث سم٤محلدي٨م إٓ سمام حيٗمٔمف وٓ حيدث سمام ٓ حيٗمٔمف وىم٤مل 

ص٤مًمح سمـ حمٛمد إؾمدي قمـ اسمـ ُمٕملم: يم٤من أسمق طمٜمٞمٗم٦م صم٘م٦م ذم احلدي٨م 

 اٟمتٝمك.
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وىم٤مل أيْم٤ًم رمحف اهلل شمٕم٤ممم: ىم٤مل اسمـ أيب داود قمـ ٟمٍم سمـ قمكم 

ي٘مقل: اًمٜم٤مس ذم أيب طمٜمٞمٗم٦م طم٤مؾمد  ؾمٛمٕم٧م اسمـ داود يٕمٜمل اخلريٌل

 وضم٤مهؾ.

 

وىم٤مل أمحد سمـ قمٌدة ىم٤ميض اًمري قمـ أسمٞمف: يمٜم٤م قمٜمد اسمـ قم٤مئِم٦م 

ومذيمر طمديث٤ًم ٕيب طمٜمٞمٗم٦م صمؿ ىم٤مل: أُم٤م إٟمٙمؿ ًمق رأيتٛمقه ٕردمتقه ومام ُمثٚمف 

 وُمثٚمٙمؿ إٓ يمام ىمٞمؾ:

 ًمٙمؿ أىمٚمقا قمٚمٞمٝمؿ ويٚمٙمؿ ٓ أسم٤مً 

 

 

 ُمـ اًمٚمقم أوؾمدوا اعمٙم٤من اًمذي ؾمدوا 

شمرمجتف سم٘مقًمف: وُمٜم٤مىم٥م اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م يمثػمة ضمدا ومريض وظمتؿ  

 اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف وأؾمٙمٜمف اًمٗمردوس آُملم. 
 

  المطلب الثاني: في نقد مباحث المقدمة:
صمؿ قم٘مد اعم١مًمػ شمراضمؿ يمثػمة ضمٕمٚمٝم٤م سمٛمث٤مسم٦م اعم٘مدُم٦م اًمتٛمٝمٞمدي٦م 

ًمتؼمير اًمٓمٕمـ ذم اإلُم٤مم إقمٔمؿ وه٤مك اًمٙمالم قمغم هذه اًمؽماضمؿ وسمٞم٤من 

 ٤م ُمـ اخلٓم٠م ذم اًمٗمٝمؿ.ُم٤م ومٞمٝم
 

 الترجمة الأولى: الغلو وموقف الشرع منه: 
ذيمر حت٧م هذه اًمؽممج٦م ؾم٧م آي٤مت شمٜمٝمك قمـ اًمٖمٚمق هل أي٦م رىمؿ 

ؾمقرة اًمٜم٤ًمء وأي٦م رىمؿ  474ؾمقرة اعم٤مئدة وأي٦م رىمؿ  72/77

 48ؾمقرة آل قمٛمران وأي٦م رىمؿ  79ؾمقرة اًمتقسم٦م وأي٦م رىمؿ  30/34

 ؾمقرة ُمريؿ. 89/93ؾمقرة يقٟمس وأي٦م رىمؿ 

صمؿ ىم٤مل وأي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمتل شمٜمٝمك قمـ اًمٖمٚمق وشمِمٜمع قمغم أهٚمف 

 يمثػمة ضمدًا.
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ىم٤مل: )ٓ ط صمؿ أورد ُمـ اًمًٜم٦م طمدي٨م اًمٌخ٤مري قمـ رؾمقل اهلل 

شمٓمروين يمام أـمرت اًمٜمّم٤مرى سمـ ُمريؿ وم٢مٟمام أٟم٤م قمٌداهلل ورؾمقًمف( 

٤مًمقا وطمدي٨م اًمٜم٤ًمئل ذم قمٛمؾ اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م قمـ أٟمس ىم٤مل: أن ٟم٤مؾم٤ًم ىم

ي٤م ظمػمٟم٤م واسمـ ظمػمٟم٤م وي٤م ؾمٞمدٟم٤م واسمـ ؾمٞمدٟم٤م وم٘م٤مل رؾمقل ط ًمرؾمقل اهلل 

)ي٤م أهي٤م اًمٜم٤مس قمٚمٞمٙمؿ سم٘مقًمٙمؿ وٓ يًتٝمقيٜمٙمؿ اًمِمٞمٓم٤من إين ٓ ط: اهلل 

أريد أن شمرومٕمقين ومقق ُمٜمزًمتل اًمتل اٟمزًمٜمٞمٝم٤م اهلل شمٕم٤ممم أٟم٤م حمٛمد سمـ قمٌداهلل 

 رؾمقل اهلل قمٌده ورؾمقًمف( وطمدي٨م أيب داود ذم ىمّم٦م وومد سمٜمل قم٤مُمر إمم

 طمٞم٨م ىم٤مًمقا ًمٚمٜمٌل أٟم٧م ؾمٞمدٟم٤م وم٘م٤مل: )اًمًٞمد اهلل....( احلدي٨م.

وظمٚمص ُمـ هذه إدًم٦م إمم أن أشم٤ٌمع اإلُم٤مم إقمٔمؿ ىمد همٚمقا ومٞمف 

 ومٝمؿ يٚم٘مٌقٟمف سم٤مإلُم٤مم إقمٔمؿ سمؾ أقمٔمؿ ُمـ هذا وم٘مد ىم٤مل ىم٤مئٚمٝمؿ:
 

 قمداد رُمؾأومٚمٕمٜم٦م رسمٜم٤م 

 

 قمغم ُمـ رد ىمقل أيب طمٜمٞمٗم٦م 

ذقم٤ًم ُمٜمٝمل  ًمذي هق جم٤موزة احلد ُمذُمقمٓؿمؽ أن اًمٖمٚمق ا وأقول 

وهذا أُمر واوح وضمكم ٓ ط قمٜمف ذم يمت٤مب اهلل قمز وضمؾ  وؾمٜمف رؾمقل 

 ظمالف ومٞمف وًمٙمـ ُم٤م هق ُمٗمٝمقم اًمٖمٚمق.

يٓمٚمؼ قمغم جم٤موزة اًمٌمء طمده اًمذي ووع ًمف  أصؾ اًمٖمٚمق ذم اًمٚمٖم٦م

ؾمقاء يم٤من هذا احلد ذقمٞم٤ًم أو قمرومٞم٤ًم ضم٤مء ذم اًمٚم٤ًمن.... وهمال ذم اًمديـ 

﴾ ٻ  ٻ  ٻ  پ ُمر يٖمٚمق همٚمقًا ضم٤موز طمده وذم اًمتٜمزيؾ ﴿وإ

أي اًمتِمدد ومٞمف وجم٤موزة  (47)وذم احلدي٨م )إي٤ميمؿ واًمٖمٚمق ذم اًمديـ

                                                           

( أظمرج اًمٜم٤ًمئل قمـ سمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل : ىم٤مل زم رؾمقل 47)

همداة اًمٕم٘م٦ٌم وهق قمغم راطمٚمتف ه٤مت أًم٘مط زم ومٚم٘مٓم٧م ًمف طمّمٞم٤مت  اهلل 

هـ طمَم اخلذف ومٚمام ووٕمتٝمـ ذم يده ىم٤مل )سم٠مُمث٤مل ه١مٓء وإي٤ميمؿ 

ام أهٚمؽ ُمـ يم٤من ىمٌٚمٙمؿ اًمٖمٚمق ذم اًمديـ ( وأظمرضمف واًمٖمٚمق ذم اًمديـ وم٢مٟم

 أمحد واسمـ ُم٤مضمف وهق طمدي٨م صحٞمح.
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 احلد...(.

: ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اعمٜم٤موي: اًمٖمٚمق جم٤موزة احلد واًمٖمٚمق ذم واصٓمالطم٤م

اًمديـ اًمتّمٚم٥م واًمتِمدد ومٞمف طمتك جم٤موزة احلد ا.هـ ُمـ اًمتقومٞمؼ 

 ًمٚمٛمٜم٤موي سمتٍمف.

ت ُم٤مدة اًمٖمٚمق واًمٜمٝمل قمٜمف ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمرشملم إول وىمد ورد

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  ىم٤مل شمٕم٤ممم ﴿ 474ذم ؾمقرة اًمٜم٤ًمء آي٦م 
پ پ پ  پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
ٿ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ  ڦڦ 
ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ      چچ چ ڇ 

﴾   ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ   ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   واًمث٤مٟمٞم٦م ذم ؾمقرة اعم٤مئدة ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿
پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

رمحف  ﴾ ىم٤مل اًم٘مرـمٌل   ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ

اهلل اًمٖمٚمق ذم اًمديـ اإلومراط ومٞمف يمام أومرـم٧م اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ذم قمٞمًك 

همٚمق اًمٞمٝمقد ذم قمٞمًك ىمقهلؿ: ًمٞمس وًمد ِرؿْمَدة وهمٚمق اًمٜمّم٤مرى ىمقهلؿ إٟمف 

ؾمقرة اعم٤مئدة وذم شمٗمًػم آي٦م اًمٜم٤ًمء ىم٤مل إًمف ا.هـ يمالم اًم٘مرـمٌل ُمـ شمٗمًػم 

رمحف اهلل: ويٕمٜمل سمذًمؽ ومٞمام ذيمره اعمٗمنون همٚمق اًمٞمٝمقد ذم قمٞمًك طمتك 

ىمذومقا ُمريؿ وهمٚمق اًمٜمّم٤مرى ومٞمف طمتك ضمٕمٚمقه رسم٤ًم وم٤مإلومراط واًمت٘مّمػم 

 يمٚمف ؾمٞمئ٦م ويمٗمر ا.هـ

ٓ ؿمؽ ذم ذًمؽ وٓ ري٥م  وطمدي٨م ٓ شمٓمروين طمدي٨م صحٞمح

يمام أـمرت اًمٜمّم٤مرى اسمـ ُمريؿ إذ ىم٤مًمقا  أن ُيٓمرىط وُمٗم٤مده هنل اًمٜمٌل 

ومٞمف أٟمف اسمـ اهلل وم٤مًمٖمٚمق ذم ُمدح اًمٜمٌل سم٢مظمراضمف قمـ وصػ اًمٕمٌقدي٦م إمم 

ط وصػ اًمرسمقسمٞم٦م ُمٜمٝمل قمٜمف ٓ ؿمؽ وٓ ري٥م ًمٙمـ اًمثٜم٤مء قمغم اًمٜمٌل 

وُمدطمف وشمقىمػمه سمام هق أهٚمف ُمـ اًمٙمامل اًمٌنمي إذ هق أيمٛمؾ اخلٚمؼ قمغم 

ق ذم رء وهلل در اإلُم٤مم اإلـمالق ُمٓمٚمقب ذقم٤ًم وًمٞمس ُمـ اًمٖمٚم
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اًمٌقصػمي رمحف اهلل طمٞم٨م سملم هذا اعمٗمٝمقم اإلؾمالُمل وأوضمز ذح 

 طمدي٨م ٓ شمٓمروين سم٘مقًمف:

 دع ُم٤م ادقمتف اًمٜمّم٤مرى ذم ٟمٌٞمٝمؿ

 

 واطمٙمؿ سمام ؿمئ٧م ُمدطم٤ًم ومٞمف واطمتٙمؿ 

 وم٢من ومْمؾ رؾمقل اهلل ًمٞمس ًمف 

 

 طمد ومٞمٕمرب قمٜمف ٟم٤مـمؼ سمٗمؿ 

 ومٛمٌٚمغ اًمٕمٚمؿ ومٞمف أٟمف سمنم 

 

 ؼ اهلل يمٚمٝمؿ وأٟمف ظمػم ظمٚم 

 
 

وطمديث٤م اًمٜم٤ًمئل وأيب داود ُمٗم٤مدمه٤م يمام ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اخلٓم٤ميب رمحف 

وأن اخلٚمؼ  )اًمًٞمد اهلل( أي اًم١ًمدد يمٚمف طم٘مٞم٘م٦م هلل ط اهلل: ىمقًمف 

يمٚمٝمؿ قمٌٞمد اهلل وإٟمام ُمٜمٕمٝمؿ أن يدقمقه ؾمٞمدًا ُمع ىمقًمف )أٟم٤م ؾمٞمد وًمد 

ن اًمًٞم٤مدة ٕهنؿ ىمقم طمديثقا قمٝمد سم٤مإلؾمالم ويم٤مٟمقا حيًٌقن أ (48)آدم(

سم٠مؾم٤ٌمب اًمدٟمٞم٤م ويم٤من هلؿ رؤؾم٤مء يٕمٔمٛمقهنؿ ويٜم٘م٤مدون  يمٝملسم٤مًمٜمٌقة 

ُٕمرهؿ وىمقًمف ىمقًمقا سم٘مقًمٙمؿ أي ىمقًمقا سم٘مقل أهؾ ديٜمٙمؿ وُمٚمتٙمؿ 

وادقمقين ٟمٌٞم٤م ورؾمقًٓ يمام ؾمامين اهلل شمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف وٓ شمًٛمقين ؾمٞمدا يمام 

شمًٛمقن رؤؾم٤مءيمؿ وقمٔمامءيمؿ وٓ دمٕمٚمقين ُمثٚمٝمؿ وم٢مين ًم٧ًم يم٠مطمدهؿ 

يم٤مٟمقا ًمٞمًقدوٟمٙمؿ ذم أؾم٤ٌمب اًمدٟمٞم٤م وأٟم٤م أؾمقديمؿ سم٤مًمٜمٌقة واًمرؾم٤مًم٦م  إذ

 .ومًٛمقين ٟمٌٞم٤ًم ورؾمقًٓ ا.هـ

وم٤معمٜمع يم٤من ًمٚمتٕمٚمٞمؿ واًمتٗمٝمٞمؿ ٓ أن إـمالق ًمٗمظ اًمًٞم٤مدة قمغم اًمٜمٌل 

وقمغم قمٚمٛمٞمتف ط ُمـ اًمٖمٚمق وم٤مُٕم٦م جمٛمٕم٦م قمغم صمٌقت اًمًٞم٤مدة ًمٚمٜمٌل ط 

ط ٚمٗمظ ؾمٞمدٟم٤م قمٚمؿ قمٚمٞمف ذم اًمًٞم٤مدة ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمنمىم٤موي رمحف اهلل: وم

 شمًقيده يمام ىم٤مل ىمت٤مدة واًمًدي ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ﴿ط ا.هـ وُمـ شمقىمػمه 
سمٚمٗمظ ي٤م ط [ اًمٗمتح وشمًقدوه وىمد ظمقـم٥م اًمٜمٌل 9﴾ ]اًمٗمتح: ې

ىم٤مل: ُمررٟم٤م سمًٞمؾ ومدظمٚم٧م  ؾمٞمدي وم٠مىمر ذًمؽ ومٕمـ ؾمٝمؾ سمـ طمٜمٞمػ 

                                                           

 ( وذم رواي٦م )أٟم٤م ؾمٞمد اًمٜم٤مس ( ُمتٗمؼ قمٚمٞمف.48)
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وم٘م٤مل ط وم٤مهمتًٚم٧م ُمٜمف ومخرضم٧م حمٛمقُم٤ًم ومٜمٛمل ذًمؽ إمم رؾمقل اهلل 

صم٤مسم٧م يتٕمقذ( ىمٚم٧م ي٤م ؾمٞمدي واًمرىمك ص٤محل٦م؟ ىم٤مل )ٓ رىمٞم٦م إٓ )ُمروا أسم٤م 

 ذم ٟمٗمس أو مح٦م أو ًمدهم٦م( أظمرضمف أمحد واحل٤ميمؿ وىم٤مل صحٞمح اإلؾمٜم٤مد.

ىم٤مل:  ويمذًمؽ ومٕمٚمقا ذم اًمّمالة قمٚمٞمف ومٕمـ قمٌداهلل سمـ ُمًٕمقد 

وم٠مطمًٜمقا اًمّمالة قمٚمٞمف وم٢مٟمٙمؿ ٓ شمدرون ط إذا صٚمٞمتؿ قمغم رؾمقل اهلل 

ًمف: ومٕمٚمٛمٜم٤م ىم٤مل: ىمقًمقا: اًمٚمٝمؿ اضمٕمؾ  ًمٕمؾ ذًمؽ يٕمرض قمٚمٞمف وم٘م٤مًمقا

صالشمؽ ورمحتؽ وسمريم٤مشمؽ قمغم ؾمٞمد اعمرؾمٚملم وإُم٤مم اعمت٘ملم وظم٤مشمؿ 

 "اًمٜمٌٞملم حمٛمد قمٌدك ورؾمقًمؽ إُم٤مم اخلػم وىم٤مئد اخلػم ورؾمقل اًمرمح٦م 

قمٌداهلل سمـ قمٛمر  أظمرضمف اسمـ ُم٤مضمف وطمًٜمف اعمٜمذري ويمذًمؽ ورد قمـ

ٜمده سمًٜمد طمًـ ذم يمام أظمرضمف أمحد سمـ ُمٜمٞمع ذم ُمًريض اهلل قمٜمٝمام 

 اًمِمقاهد.

ُمـ اعمخٚمقىملم ومٝمق يمذًمؽ  طوأُم٤م إـمالق اًمًٞم٤مدة قمغم همػم اًمٜمٌل 

أُمر ُمنموع سمٜمص اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وومٕمؾ إُم٦م ظمٚمٗم٤ًم قمـ ؾمٚمػ ُمـ همػم 

ٿ ٿ ٿ  ٟمٙمػم وم٘مقل اهلل شمٕم٤ممم قمـ ؾمٞمدٟم٤م حيٞمك قمٚمٞمف اًمًالم ﴿
ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ڦ ڦ  ڦ  ڦ ڄ 

 [.39﴾ ]آل قمٛمران:ڄ ڄ ڄ ڃ

ُم٤مم اًم٘مرـمٌل: ومٗمٞمف دًٓم٦م قمغم ضمقاز شمًٛمٞم٦م اإلٟم٤ًمن ؾمٞمدًا ىم٤مل اإل

 يمام جيقز أن يًٛمك قمزيزا ويمريام ا.هـ

ڍ  ڌ   وىمقًمف شمٕم٤ممم قمـ ؾمٞمدٟم٤م يقؾمػ واُمرأة اًمٕمزيز ﴿
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ  ک ک ک ک گ 

 [.25﴾ ]يقؾمػ:گ گ  گ     ڳ ڳ  ڳ ڳ ڱ 

ذم ؿم٠من احلًـ واحلًلم قمٚمٞمٝمام ط وأُم٤م اًمًٜم٦م: وم٘مقل اًمٜمٌل 

أظمرضمف اًمؽمُمذي ش احلًـ واحلًلم ؾمٞمدا ؿم٤ٌمب أهؾ اجلٜم٦م»الم: اًمً

ذم ؿم٠من احلًـ سمـ قمكم قمٚمٞمٝمام اًمًالم ط واحل٤ميمؿ وصحح٤مه وىمقًمف 

 )اسمٜمل هذا ؾمٞمد( أظمرضمف اًمٌخ٤مري.
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ًمٚمًٞمدة وم٤مـمٛم٦م قمٚمٞمٝم٤م اًمًالم )ي٤م وم٤مـمٛم٦م أٓ شمرولم أن ط وىمقًمف 

 قمـ ؾمٕمد سمـط شمٙمقين ؾمٞمدة ٟم٤ًمء اعم١مُمٜملم( أظمرضمف اًمٌخ٤مري وىمقًمف 

 ُمٕم٤مذ )ىمقُمقا إمم ؾمٞمديمؿ( أظمرضمف اًمٌخ٤مري.

ًمٌٜمل ؾمٚمٛم٦م )ُمـ ؾمٞمديمؿ ي٤م سمٜمل ؾمٚمٛم٦م؟( ىم٤مًمقا: ؾمٞمدٟم٤م ط وىمقًمف 

ضمد سمـ ىمٞمس قمغم أٟم٤م ٟمٌخٚمف ىم٤مل )وأي داء أدوى ُمـ اًمٌخؾ؟ سمؾ ؾمٞمديمؿ 

إدب اعمٗمرد وذم رواي٦م )ؾمٞمديمؿ  ذم أظمرضمف اًمٌخ٤مري قمٛمرو سمـ اجلٛمقح(

 ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم إمم همػم سمنم سمـ اًمؼماء سمـ ُمٕمرور( أظمرضمٝم٤م اًمٓمؼماين

 ُمـ إدًم٦م اًمٙمثػمة اًمتل شمدل قمغم ضمقاز إـمالق اًمًٞمد قمغم اعمخٚمقق. ذًمؽ

قمـ أيب سمٙمر اًمّمديؼ  وأُم٤م ومٕمؾ إُم٦م: وم٘مقل قمٛمر اًمٗم٤مروق 

أظمرضمف  "أسمق سمٙمر ؾمٞمدٟم٤م وأقمتؼ ؾمٞمدٟم٤م  "وسمالل ريض اهلل قمٜمٝمام: 

 اًمٌخ٤مري.

سمٜمل هذا ؾمٞمد يمام إن ا "وىمقل قمكم قمـ اسمٜمف احلًـ قمٚمٞمٝمام اًمًالم: 

ه اًمٜمٌل   أظمرضمف أسمق داود. "ط ؾمامَّ

 "ي٤م ؾمٞمدي  "ًمٚمحًـ سمـ قمكم قمٚمٞمٝمام اًمًالم:  وىمقل أيب هريرة 

ي٘مقل: )إٟمف ط وم٘مٞمؾ ًمف: شم٘مقل ي٤م ؾمٞمدي ! ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل 

 ًمًٞمد( أظمرضمف اًمٜم٤ًمئل ذم قمٛمؾ اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م.

وهذه اإلـمالىم٤مت ُمع ؾمامع اًمّمح٤مسم٦م هل٤م ُمـ همػم ٟمٙمػم وٓ 

 ُمٕم٤مرض سمٛمث٤مسم٦م اإلمج٤مع اًمًٙمقيت وهق طمج٦م يمام شم٘مرر ذم إصقل.

وىمد درج اعمًٚمٛمقن ُمـ ىمديؿ اًمزُم٤من قمغم إـمالق ًم٘م٥م اًمًٞم٤مدة 

قمغم اًمذري٦م اًمٜمٌقي٦م اًمٓم٤مهرة ُمـ ٟمًؾ ؾمٞمدي ؿم٤ٌمب أهؾ اجلٜم٦م احلًـ 

)ُم٤م  واحلًلم قمٚمٞمٝمام اًمًالم وورد ذم إصمر قمـ قمٌداهلل سمـ ُمًٕمقد 

قمٜمد اهلل طمًـ وُم٤م رأوا ؾمٞمئ٤ًم ومٝمق قمٜمد اهلل رأى اعمًٚمٛمقن طمًٜم٤ًم ومٝمق 

 ؾمٞمئ( رواه اإلُم٤مم أمحد.
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وأهؾ اًمٌٞم٧م وأوًمٞم٤مء اهلل ط وقمٚمٞمف وم٢مـمالق اًمًٞم٤مدة قمغم اًمٜمٌل 

أُمر ُمنموع سمؾ هق ُمٓمٚمقب ذقم٤ًم عم٤م ومٞمف ُمـ طمًـ  اًمّم٤محللم واًمٕمٚمامء

ي٘مقل )ًمٞمس ُمٜم٤م ُمـ مل ط إدب ُمٕمٝمؿ واًمتقىمػم واإلضمالل هلؿ واًمٜمٌل 

ويرطمؿ صٖمػمٟم٤م ويٕمرف ًمٕم٤معمٜم٤م طم٘مف( رواه أمحد واحل٤ميمؿ  جيؾ يمٌػمٟم٤م

 وصححف قمـ قم٤ٌمدة سمـ اًمّم٤مُم٧م.

أسمدا سمؾ ُمـ إدب  وإـمالق اًمًٞم٤مدة قمٚمٞمٝمؿ ًمٞم٧ًم ُمـ اًمٖمٚمق

واًمتقىمػم اًمذي أُمرٟم٤م اًمنمع سمف وإذا يم٤من اًمثٜم٤مء قمغم اًمٕمٚمامء أُمرًا ُمٓمٚمقسم٤ًم 

ُم٤مم وُمنموقم٤ًم ذم اإلؾمالم ومام اًمذي يٖمٞمٔمٝمؿ ذم وصػ أيب طمٜمٞمٗم٦م سم٤مإل

إقمٔمؿ وىمد ٟم٤مل ذف اًمت٤مسمٕمٞم٦م ُمـ سملم إئٛم٦م إرسمٕم٦م واقمؽمومقا ًمف 

سم٤مًمٗمْمؾ وؾمٚمٛمقا ًمف سمدىم٦م اًمٗم٘مف ورزىمف اهلل يمثرة ذم اإلشم٤ٌمع ُمـ اًمٕمٚمامء 

وهمػمهؿ ورزىمف اًم٘مٌقل ذم إرض وىمد أـمٚمؼ هذه اًمّمٗم٦م قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م 

  ذم مجع ٓ حيّمقن ُمـ همػم احلٜمٗمٞم٦م ُمـ حمدصملم ووم٘مٝم٤مء وزه٤مد ومل يرو

ذًمؽ أي همٚمق ومٝم٤م هق اإلُم٤مم احل٤مومظ اًمذهٌل رمحف اهلل حيكم اإلُم٤مم مهذه 

طمٞم٨م ي٘مقل: أسمق طمٜمٞمٗم٦م اإلُم٤مم  468صـ 4اًمّمٗم٦م ذم شمذيمرة احلٗم٤مظ جمٚمد 

إقمٔمؿ وم٘مٞمف اًمٕمراق اًمٜمٕمامن سمـ صم٤مسم٧م. وهذا احل٤مومظ اًمٗم٘مٞمف اسمـ طمجر 

ٟمّمف:  اهلٞمتٛمل رمحف اهلل ي٘مقل ذم ُم٘مدُم٦م يمت٤مسمف اًمٕمٔمٞمؿ اخلػمات احل٤ًمن ُم٤م

وؾمٛمٞمتف اخلػمات احل٤ًمن ذم ُمٜم٤مىم٥م اإلُم٤مم إقمٔمؿ أيب طمٜمٞمٗم٦م اًمٜمٕمامن. 

وًمق أردت شمتٌع وشمٕمداد ُمـ أـمٚمؼ هذه اًمّمٗم٦م قمغم إُم٤مُمٜم٤م إقمٔمؿ 

وىمدوشمٜم٤م إومخؿ ًمٓم٤مل إُمر ضمدًا وجل٤مء ذم جمٚمدات ُمع أن هذه اًمّمٗم٦م 

أـمٚم٘مٝم٤م اًمٕمٚمامء قمغم همػم أيب طمٜمٞمٗم٦م أيْم٤ًم أـمٚم٘مٝم٤م اًمٕمالُم٦م اعمحدث 

الين ذم ذطمف قمغم اًمٌخ٤مري يمثػمًا قمغم اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ إُم٤مم دار اًم٘مًٓم

اهلجرة وأـمٚم٘مٝم٤م اًمٕمالُم٦م اًمًٌٙمل ذم اًمٓمٌ٘م٤مت قمغم اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل ومل 

 يروا ذم ذًمؽ همٚمقا.
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أُم٤م اًمٌٞم٧م اًمذي ذيمره اعم١مًمػ ومٚمٞمس ُمـ اًمٖمٚمق إذا ومٝمؿ ُمٕمٜم٤مه 

وقمرف اعم٘مّمقد ُمٜمف وسمٞم٤من ذًمؽ يمام يكم أوٓ هذا اًمٌٞم٧م هق ًمإلُم٤مم 

اعمحدث اًم٘مدوة رأس اًمًٜم٦م قمٌداهلل سمـ اعم٤ٌمرك اًمذي ىم٤مل ومٞمف احل٤مومظ 

: اإلُم٤مم احل٤مومظ اًمٕمالُم٦م ؿمٞمخ 274صـ4اًمذهٌل ذم شمذيمرة احلٗم٤مظ ج

 اإلؾمالم ومخر اعمج٤مهديـ ىمدوة اًمزاهديـ أسمق قمٌداًمرمحـ..... اًمخ

 اسمـ اعم٤ٌمرك هذا ىم٤مل ومٞمف أسمق أؾم٤مُم٦م أُمػم اعم١مُمٜملم ذم احلدي٨م.

 ٞم٤مش: ُم٤م قمغم وضمف إرض ُمثؾ اسمـ اعم٤ٌمرك.وىم٤مل إؾمامقمٞمؾ سمـ قم

 وىم٤مل أسمق إؾمح٤مق اًمٗمزاري: اسمـ اعم٤ٌمرك إُم٤مم اعمًٚمٛملم. 

وىم٤مل اسمـ ُمٕملم: يم٤من صم٘م٦م ُمتثٌت٤ًم. وىم٤مل ؿمٕمٞم٥م سمـ طمرب: ًمق 

ضمٝمدت ضمٝمدي أن أيمقن ذم اًمًٜم٦م صمالصم٦م أي٤مم قمغم ُم٤م قمٚمٞمف سمـ اعم٤ٌمرك مل 

 أىمدر.

ـ أصح٤مب ىم٤مل احلًـ سمـ قمٞمًك سمـ ُم٤مهضمس: اضمتٛمع مج٤مقم٦م ُم

اسمـ اعم٤ٌمرك وم٘م٤مًمقا قمدوا ظمّم٤مل اسمـ اعم٤ٌمرك وم٘م٤مًمقا مجع اًمٕمٚمؿ واًمٗم٘مف 

وإدب واًمٜمحق واًمٚمٖم٦م واًمزهد واًمِمج٤مقم٦م واًمِمٕمر واًمٗمّم٤مطم٦م وىمٞم٤مم 

اًمٚمٞمؾ واًمٕم٤ٌمدة واحل٩م واًمٖمزو واًمٗمروؾمٞم٦م وشمرك اًمٙمالم ومٞمام ٓ يٕمٜمٞمف 

 276صـ4وآٟمّم٤مف وىمٚم٦م اخلالف قمغم أصح٤مسمف اٟمٔمر شمذيمرة احلٗم٤مظ ج

ُمٓمٚمع هذه  ا اًمٌٞم٧م ُمـ مجٚم٦م أؿمٕم٤مر سمـ اعم٤ٌمرك ذم اإلُم٤مم إقمٔمؿ هذ

 إسمٞم٤مت 

 يمام ذم اًمدر اعمخت٤مر وهمػمه. 

 ًم٘مد زان اًمٌالد وُمـ قمٚمٞمٝم٤م

 

 إُم٤مم اعمًٚمٛملم أسمق طمٜمٞمٗم٦م 

صمؿ ذيمر اًمٕمالُم٦م حمٛمد قمالء اًمديـ احلّمٙمٗمل شمًٕم٦م أسمٞم٤مت سمٕمد هذا  

رد اعمحت٤مر ٟم٘ماًل قمـ وزاد سمـ قم٤مسمديـ رمحف اهلل سمٞمتلم قمٚمٞمٝم٤م ذم طم٤مؿمٞمتف 

شمٜمقير اًمّمحٞمٗم٦م ومراضمع ُم٘مدُم٦م اًمدر ُمع طم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ إن ؿمئ٧م 

آـمالع قمغم إسمٞم٤مت يمٚمٝم٤م واًمٌٞم٧م اعمذيمقر ُمث٧ٌم ذم ُم٘مدُم٦م اًمدر ُمـ 

مجٚم٦م إسمٞم٤مت وٟم٘مؾ هذه إسمٞم٤مت اًمٕمالُم٦م اعمحدث اًمٜم٤مىمد قمٌداحلل 
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ٞم٤مت وآظمر هذه إسم 4ج32اًمٚمٙمٜمقي ذم قمٛمدة اًمرقم٤مي٦م ذح اًمقىم٤مي٦م صـ

 قمٜمده: 

 ومٚمٕمٜم٦م رسمٜم٤م أقمداد رُمؾ

 

 قمغم ُمـ رد ىمقل أيب طمٜمٞمٗم٦م 

 
 

ىم٤مل رمحف اهلل سمٕمده وأورد قمغم اًمٌٞم٧م إظمػم سم٠مٟمف ُمٜم٤مف ٕطم٤مدي٨م 

اعمٜمع قمـ ًمٕمـ أطمد ُمـ اعمًٚمٛملم وسم٠من اًمٚمٕمـ جيقز قمغم اًمٙمٗم٤مر ٓ قمغم 

ٜمك اإلسمٕم٤مد قمـ اًمرمح٦م ٕماعمختص سم٤مًمٙمٗم٤مر هق سمٛم وضمقاسمف إن اًمٚمٕمـ اعم١مُمٜملم

وم٢مٟمف سمٛمٕمٜمك اإلسمٕم٤مد قمـ اًمرمح٦م اعمختّم٦م سم٤مٕسمرار  (49)ٓ ُمٓمٚم٘م٤مً  ُمٓمٚم٘م٤مً 

ضم٤مئز قمغم اعمًٚمٛملم صمؿ اًمٚمٕمـ قمغم اعمًٚمٛملم ٓ جيقز قمغم ؿمخص ُمٕملم 

وأُم٤م قمغم همػم اعمٕملم ومج٤مئز يمام ورد ذم إظم٤ٌمر ُمـ ًمٕمـ اًمقاصٚم٦م 

واعمًتقصٚم٦م واًمقاؿمٛم٦م واعمًتقؿمٛم٦م واعمتِمٌٝم٤مت سم٤مًمرضم٤مل واعمتِمٌٝملم 

ُمـ همػم ُمٜم٤مر إرض وُمـ ذسمح ًمٖمػم اهلل إمم همػم ذًمؽ ُمـ سم٤مًمٜم٤ًمء وًمٕمـ 

 اًمٕمّم٤مة.

وم٢من ىمٚم٧م يمٞمػ يٙمقن جمرد اًمرد قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م سم٤مقمث٤ًم ًمٚمٕمـ 

واإلسمٕم٤مد ومل يزل اًمٕمٚمامء واعمجتٝمدون يرد سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤ًم ويٓمٕمـ سمٕمْمٝمؿ 

 سمٕمْم٤ًم ذم اؾمتدٓل سمٕمض؟ 

ىمٚم٧م ًمٞمس اعمراد سم٤مًمرد ُمٓمٚمؼ اًمرد سمؾ رد ُم٤م ىم٤مًمف ُمـ إطمٙم٤مم 

ًمنمقمٞم٦م حمت٘مرًا هل٤م أو رد ـمرىمف واؾمتدًٓمف إمم طمد حيٓمف قمـ ُمٜمزًمف ا

وحي٘مره وي١مذي ُم٘مٚمديف ويّمؾ إمم طمد ؾمٌف وؿمتٛمف وإـمالق يمٚمامت 

ىمٌٞمح٦م قمٚمٞمف يمام هق اًمِم٤مئع ذم أيمثر اًمٕمقام سمؾ اخلقاص يم٤مًمٕمقام وم٢من ُمثؾ 

هذا اًمرد قمغم ُمثؾ هذا اإلُم٤مم اًمذي أىمر سمٗمْمٚمف اعمجتٝمدون وؿمٝمد سمٕمٚمٛمف 

                                                           

أي أن اًمٚمٕمٜم٦م ُمٓمٚم٘م٤ًم شمِمٛمؾ اًمٙمٗم٤مر وهل سمٛمٕمٜمك اًمٓمرد ُمـ رمح٦م ( 49)

اهلل ٓ ُمٓمٚم٘م٤ًم شمِمٛمؾ اعم١مُمٜملم وإٟمام شمِمٛمٚمٝمؿ سمٛمٕمٜمك اإلسمٕم٤مد قمـ اًمرمح٦م 

 اعمختّم٦م.
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اه وورقمف واضمتٝم٤مده واٟم٘مٞم٤مده ًمٚمنميٕم٦م واشم٤ٌمقمف ًمٚمٓمري٘م٦م ووم٘مٝمف وشم٘مق

إئٛم٦م اعمروٞمقن يٌٚمغ وم٤مقمٚمف إمم أن يّمػم ُمٚمٕمقٟم٤ًم ُمردود اًمِمٝم٤مدة وم٤مؾم٘م٤ًم 

ُمٓمرودًا ُمٕمدودًا ذم أهؾ اًمْمالًم٦م وىمد ُمٜمع اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ ىمٌقل ؿمٝم٤مدة ُمـ 

ئمٝمر ؾم٥م اًمًٚمػ وومنه ؿم٤مرح اًمقىم٤مي٦م وص٤مطم٥م اًمٜمٝم٤مي٦م وهمػممه٤م 

وإئٛم٦م اعمجتٝمديـ وم٤مطمٗمظ هذا وٓ شمٙمـ ُمـ  سم٤مًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم

 اًمٖم٤مومٚملم ا.هـ 

قمٜمد حم٘م٘مل  أىمقل وُمـ ظمالًمف شمٕمرف ىمٞمٛم٦م ؿمٝم٤مدة اعم١مًمػ وُمٜمزًمتٝم٤م

إئٛم٦م جمددي اًمديـ رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم وُمـ قمجٞم٥م اًمتٜم٤مىمض ًمٚمٛم١مًمػ 

أن ٟمجده هٜم٤م وذم همػمه ُمـ يمتٌف يِمدد ذم أُمر اًمٖمٚمق وأٟمف ُمٜمٝمل قمٜمف و... 

ًمٓمالسمف واشم٤ٌمقمف أن يٛمتدطمقه سمام ًمٞمس ومٞمف وأن اًمخ يمالُمف صمؿ يرى 

سمٛمثٚمف ًم٘م٤مل ه١مٓء اعمٌتدقمف أٟمف ُمـ ط يٓمروه سمام ًمق ىم٤مل ُم٤مدح ًمرؾمقل اهلل 

اًمٖمٚمق اعمذُمقم ومٝمذا أطمد شمالُمٞمذه يًٛمك ىم٤مئد سمـ محقد اسمـ ىم٤مئد سمـ 

قمٌداًمرمحـ اعمٚمٞمٙمل اًمٕمديٜمل يرؾمؾ إمم اعم١مًمػ سم٠مؾمئٚم٦م ي٘مقل ذم ُمٓمٚمٕمٝم٤م 

 ًمٚمٛم١مًمػ.  454ٟمد صـيمام ذم يمت٤مب ىمٛمع اعمٕم٤م

سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم واًمّمالة واًمًالم 

قمغم أذف اعمرؾمٚملم وقمغم آًمف وأصح٤مسمف أمجٕملم وسمٕمد ُمـ ىم٤مئد سمـ محقد 

سمـ ىم٤مئد سمـ قمٌداًمرمحـ إمم اعمجدد ذم هذا اًمزُم٤من واًم٘م٤مئؿ سمًٜم٦م ؾمٞمد وًمد 

ُمٞمذه وإظمقاٟمف أخ قمدٟم٤من وشمرمج٤من أهؾ اًمٕمروم٤من اًمِمٞمخ اعمتقاوع سملم شمال

اعمقطمديـ وىم٤مُمع اعمٌتدقملم ُمـ ٓ شم٠مظمذه ذم احلؼ ًمقُم٦م اًمالئٛملم ص٤مطم٥م 

اًمزهد واًمقرع واعمح٤مرب ًمٚمخراوم٤مت واًمٌدع ُمـ ٓ يٗمؽمي وٓ يدقمل 

هق اًمِمٞمخ ُم٘مٌؾ سمـ ه٤مدي اًمقادقمل ؾمالم ُمـ اهلل قمٚمٞمٙمؿ قمغم قمدد ىمٓمر 

٤مر وسمريم٤مشمف اًمٌح٤مر يتٙمرر يمٚمام ـمٚمع اًمٜمٝم٤مر ورمحتف قمٚمٞمٙمؿ قمدد ىمٓمر اإلُمٓم

قمٚمٞمٙمؿ ُم٤م اهتزت إؿمج٤مر وشمرٟمٛم٧م إـمٞم٤مر وسمٕمد أهي٤م اًمٙمريؿ واًمٕم٤ممل 

اًمٗمٝمٞمؿ.... إمم آظمر ُمدحيف وصمٜم٤مءه صمؿ ذيمر سمٕمده٤م ىمّمٞمدة ـمقيٚم٦م ذم اًمثٜم٤مء 

ومل  459إمم صـ456قمغم ؿمٞمخف اعمذيمقر ُمٓمٌققم٦م ذم ٟمٗمس اًمٙمت٤مب صـ
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رء يٕم٘م٥م اعم١مًمػ قمغم يمؾ هذا اإلـمراء سمٌمء ويم٠مٟمف ًمٞمس ُمـ اًمٖمٚمق ذم 

سمؾ أيد ذًمؽ وم٘م٤مل ىم٤مل أسمق قمٌداًمرمحـ اعم١مًمػ ىمد طمذوم٧م سمٕمض 

اًمٕم٤ٌمرات ُمـ اًمرؾم٤مًم٦م وشمٍموم٧م ذم سمٕمض أًمٗم٤مظ اًم٘مّمٞمدة ُمـ أضمؾ 

إىم٤مُم٦م اًمقزن وسم٤مرك اهلل ذم أظمٞمٜم٤م ذم اهلل ىم٤مئد سمـ محقد اعمٚمٞمٙمل وضمزاه ظمػمًا 

 وُمٙمروه واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم. قءوأصم٤مسمف ودومع قمٜم٤م وقمٜمف يمؾ ؾم

ىمٞمٚم٧م ومٞمف  ١مًمػ اًمتل يمتٌٝم٤م سم٘مٚمٛمف سمٕمض ىمّم٤مئد ُمدحوذم شمرمج٦م اعم

 ُمٜمٝم٤م ٕيب رواطم٦م اعمقري ىمقًمف:

 ُم٤مذا أىمقل وُم٤م اًمٚم٤ًمن ؾمٞمٜمٓمؼ

 

 وأرى سوطم٤ًم ُمـ قمٚمقم شمًٛمؼ 

 وىمقًمف: 

 ي٤م ؿمٞمخ دقمقشمٜم٤م إًمٞمؽ ؾمالُمٜم٤م

 

 

 وحتٞم٦م ُمٜمل شميضء وشمؼمق 

 

 

 ي٤م ًمٞم٧م أين ذم ريم٤مسمؽ احلؼ

 

 

 ي٤م ًمٞم٧م أين ذم ؾمامك أطمٚمؼ 

 

 

 ػم قمٚمٛمؽ فم٤مهري٤م وادقمل اخل

 

 

 سمؾ ص٤مر ٟمجاًم ذم اًمًام يت٠مًمؼ 

 

 

وُمـ ىمّمٞمدة شمرطمٞمٌٞم٦م ىمٞمٚم٧م ذم اعم١مًمػ ًمٕمٌداًمرمحـ سمـ قمكم 

 اًمًٕمدي ىمقًمف:

 اًمِمٞمخ وهق سمداره تبرصونًمق  

  

 دار احلدي٨م قمرومتؿ صدق اخلؼم  

 ًمق زرشمؿ دار احلدي٨م ًم٘مٚمتؿ   

 

 هذا اسمـ قم٤ٌمس أو هذا قمٛمر  

 أو ذا اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل وُم٤مًمؽ  

 

 أو ذا اسمـ طمٜمٌؾ ىمد شمِم٤ممه٧م اًمٗمٙمر  

وأسمق طمٜمٞمٗم٦م واًمٌخ٤مري   

 وُمًٚمـــؿ

 

 يمٜم٤م ٟمٔمـ سم٠من ذيمرهؿ اٟمدصمر  

 
 

ومل يٕم٘م٥م اعم١مًمػ قمغم هذا سمٌمء ؾمقى ىمقًمف ذم يمالم إخ اًمِم٤مقمر 

طمٗمٔمف اهلل رء ُمـ اعم٤ٌمًمٖم٦م ؿم٠من يمثػم ُمـ اًمِمٕمراء أؾم٠مل اهلل أن يثٌتف وأن 

 يدومع قمٜمف يمؾ ؾمقء وُمٙمروه ا.هـ
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هذا اًمثٜم٤مء ُمقضمقد ذم يمثػم ُمـ اًم٘مّم٤مئد اًمتل ىمٞمٚم٧م ذم وُمثؾ 

إمم  67دمده٤م ُمدوٟم٦م ذم شمرمجتف اًمتل يمتٌٝم٤م ًمٜمٗمًف ُمـ صـ اعم١مًمػ

ومٙمؾ هذا اًمثٜم٤مء واإلـمراء ضم٤مئز ُمنموع ُمًتح٥م ٕٟمف ومٞمف وُم٤م  442صـ

 قمداه ُمٜمٝمل قمٜمف ومًٌح٤من ىم٤مؾمؿ اًمٕم٘مقل وهلل ذم ظمٚم٘مف ؿم١من.
 

 بخاري هي: ثم عقد المؤلف ترجمة منقولة من صحيح ال
ُم٤م يٙمره ُمـ اًمتٕمٛمؼ واًمتٜم٤مزع ذم اًمٕمٚمؿ واًمٖمٚمق ذم اًمديـ وأورد 

 "ٟمص اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري حت٧م هذه اًمؽممج٦م سمرُمتف 

وسمٕمض  –أىمقل هذا اًمرضمؾ ٓ يدري ُم٤م خيرج ُمـ رأؾمف وم٢مٟمف ئمـ 

ُمـ اًمتٕمٛمؼ اعمٙمروه وحي٥ًم أن دٓئؾ  أن وم٘مف أيب طمٜمٞمٗم٦م  –اًمٔمـ إصمؿ 

واًمٖمٚمق ذم اًمديـ ؾمٌح٤مٟمؽ ريب هذا مهت٤من ُم٤ًمئٚمف ُمـ اًمتٜم٤مزع ذم اًمٕمٚمؿ 

 قمٔمٞمؿ.

واًمٕمج٥م أن اعم١مًمػ همػم ُمًٌقق إمم هذا اًمٗمٝمؿ ومٙمؾ ذاح 

اًمٌخ٤مري مل يٗمٝمٛمقا ُمـ هذا اًم٤ٌمب ُمثؾ ومٝمٛمف إذ أن ذاح اًمٌخ٤مري 

ومٝمٛمقا أن اًمتٕمٛمؼ وهق اًمتِمدد ذم إُمر طمتك يتج٤موز احلد ومٞمف واًمتٜم٤مزع 

ُمثؾ اًمٌح٨م ذم اًمرسمقسمٞم٦م طمتك  ذم اًمٕمٚمؿ أي اًمتج٤مدل ومٞمف واًمٖمٚمق ذم اًمديـ

حيّمؾ ٟمزهم٦م ُمـ ٟمزهم٤مت اًمِمٞمٓم٤من ومٞم١مدي إمم اخلروج قمـ احلؼ واًمذيـ 

همٚمق ذم اًمٗمٙمرة آل مهؿ إُمر إمم أن ضمٕمٚمقا أهل٦م صمالصم٦م شمٕم٤ممم اهلل قمـ ذًمؽ 

هذا هق ومٝمؿ ذاح  قمٚمقا يمٌػما يمؾ هذا هق اعمٜمٝمل قمٜمد أئٛم٦م اعمًٚمٛملم 

 اًمٌخ٤مري رمحٝمؿ اهلل.

ًم٤ٌمب سمرُمتف هٜم٤م متقيف حمض وشمدًمٞمس فم٤مهر ومام ومٗمل إيراد هذا ا

يم٤مٟم٧م ُم٤ًمئؾ اًمٗم٘مف وُم٤ٌمطمثف شمٕمٛم٘م٤ًم ُمٜمٝمٞم٤ًم قمٜمف وٓ همٚمقا ذم اًمديـ وإٟمام 

اًمٖمٚمق واًمتٕمٛمؼ واًمتٜم٤مزع ذم يمثػم ُمـ إومٙم٤مر اًمتل فمٝمرت هٜم٤م وهٜم٤مك سملم 

إومراط وشمٗمريط خم٤مًمٗم٦م عمٜمٝم٩م أهؾ احلؼ سمٕمض شمٚمؽ إومٙم٤مر شمٌٜم٤مه٤م سمٕمض 

ٞملم واًمٌٕمض شمٌٜمتف اًمٕمٚمامٟمٞم٦م واًمٞم٤ًمري٦م وهمػم ُمـ يّمػ ٟمٗمًف سم٤مإلؾمالُم
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ذًمؽ ُمـ اًمٗمئ٤مت اًمتل مل شمٚمتزم ُمٜمٝم٩م أهؾ احلؼ ومؽمى يمثػمًا ُمـ اًمٜم٤مس 

اًمٞمقم يدقمق إمم ومٙمرة وي٘مٛمّمٝم٤م ىمٛمٞمص اإلؾمالم وجي٤مدل أهؾ احلؼ 

إلصم٤ٌمت سم٤مـمٚمف هذا هق اعمٜمٝمل قمٜمف وًمٙمـ اعم١مًمػ قمٙمس إُمر وم٤مهلل 

 طمًٞمٌف.
 

 تحريم التقليد في الدين: عنوانهاثم عقد المؤلف ترجمة 
وأورد ومٞمٝم٤م ـم٤مئٗم٦م ُمـ أي٤مت  24-44أـم٤مل ومٞمٝم٤م ضمدا ُمـ صـ

وإطم٤مدي٨م اًمتل شمدل ذم ٟمٔمره قمغم حتريؿ اًمت٘مٚمٞمد ًمٞمٜمتٝمل ُمٜمٝم٤م إمم حتذير 

اًمٜم٤مس ُمـ شم٘مٚمٞمد أيب طمٜمٞمٗم٦م وهمػمه ُمـ إئٛم٦م اعمتٌققملم وهذه اعم٠ًمًم٦م 

م طمقهل٤م ورد أقمٜمل ُم٠ًمًم٦م حتريؿ اًمت٘مٚمٞمد أـم٤مل ُمتٛمًٚمٗم٦م اًمٕمٍم اًمٙمال

قمٚمٞمٝمؿ ومٞمٝم٤م يمثػم ُمـ اًمٕمٚمامء إقمالم ُمـ وم٘مٝم٤مء وحمدصملم وأصقًمٞملم وُمـ 

أطمًـ اًمردود قمٚمٞمٝمؿ وأـمقهل٤م وأوؾمٕمٝم٤م رؾم٤مًم٦م اًمِمٞمخ اًمٙمػمواين وهل 

ُمٓمٌققم٦م سمٙمامهل٤م ذم ُم٘مدُم٦م إقمالء اًمًٜمـ وٓ همٜمك ًمٓم٤مًم٥م قمٚمؿ قمـ 

ُمراضمٕمتٝم٤م وأٟم٤م أيمتٗمل هٜم٤م سمٜم٘مؾ ومتقى طمقل ُمقوقع اًمت٘مٚمٞمد ًمٚمٛمذاه٥م 

ًمٗم٘مٝمٞم٦م إرسمٕم٦م ص٤مدرة قمـ دار اإلومت٤مء اعمٍمي٦م ومٝم٤مك ٟمص اًم١ًمال ا

 واجلقاب:
 

 الموضوع: التقليد واتباع المذاهب الفقهية: 
س: سمٕمض اعمتّمدريـ ًمٚمدقمقة واإلرؿم٤مد حيذرون اًمٜم٤مس ُمـ 

شم٘مٚمٞمد اعمذاه٥م اًمٗم٘مٝمٞم٦م إرسمٕم٦م سمدقمقى أن اًمقاضم٥م هق أظمذ إطمٙم٤مم 

اعمذاه٥م أٟمٗمًٝمؿ ىمد هنقا قمـ ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وم٘مط وٕن أئٛم٦م هذه 

شم٘مٚمٞمدهؿ ومام هل طم٘مٞم٘م٦م اًمت٘مٚمٞمد؟ وهؾ يّمح هذا اًمٙمالم ذم ذم اًمت٘مٚمٞمد 

  أو ٓ؟ وهؾ أىمقال اعمذاه٥م خم٤مًمٗم٦م ًمٚمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ومٕماًل؟
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 الجواب:
اًمت٘مٚمٞمد ذم اًمٚمٖم٦م: ُم٠مظمقذ ُمـ اًم٘مالدة وهل ُم٤م ضمٕمٚم٧م ذم اًمٕمٜمؼ 

وضمٕمؾ اًم٘مالدة ذم وشمٙمقن ًمإلٟم٤ًمن واًمٗمرس واًمٌدٟم٦م اًمتل هتدى ذم احل٩م 

قمٜمؼ ُم٤م هيدى إمم احلرم ُمـ اًمٜمٕمؿ ًمٞمٕمٚمؿ أٟمف هدي ومٞمٙمػ اًمٜم٤مس قمٜمف 

 شمٕمٔمٞماًم ًمٚمٌٞم٧م وُم٤م أهدى إًمٞمف.

 وأُم٤م اًمت٘مٚمٞمد ذم آصٓمالح ومٚمف ُمٕمٜمٞم٤من:

أطمدمه٤م: اًمٕمٛمؾ سم٘مقل اًمٖمػم ُمـ همػم طمج٦م ُمـ احلج٩م اًمنمقمٞم٦م 

 اعمٚمزُم٦م أي ُمـ همػم دًمٞمؾ ىم٤مئؿ قمغم طمٙمٛمف أو طمجٞمتف.

سم٘مقل اعمجتٝمد ُمـ همػم ُمٕمروم٦م دًمٞمٚمف ُمٕمروم٦م شم٤مُم٦م  واًمث٤مين: اًمٕمٛمؾ

 وإول همػم ضم٤مئز سم٤مشمٗم٤مق واًمث٤مين ضم٤مئز سمؾ ٓزم قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ.

واعمراد سم٘مقًمٜم٤م: ُمـ همػم ُمٕمروم٦م دًمٞمٚمف أي: ُمٕمروم٦م شم٤مُم٦م ًمٚمدًمٞمؾ وهل 

ُمٕمروم٦م آؾمتٜم٤ٌمط آضمتٝم٤مدي وآيمت٤ًمب اًمٗم٘مٝمل اًمذي يِمؽمط ذم 

 يمت٥م إصقل ومدظمؾ ذم اقمت٤ٌمرمه٤م شمقومر ذوط آضمتٝم٤مد اًمتل ذم

اًمت٘مٚمٞمد: أظمذ اًمٕم٤مُمل سم٘مقل اعمجتٝمد ُمـ همػم ُمٕمروم٦م دًمٞمٚمف أصاًل أو ُمع 

قمدم ُمٕمرومتف ُمٕمروم٦م شم٤مُم٦م سم٠من قمرف وضمف دًٓمتف وًمٙمـ ٓ يٕمرومٝم٤م ُمـ 

اًمقضمف اًمذي سم٤مقمت٤ٌمره يٗمٞمد احلٙمؿ ؾمقاء أذيمر اعمجتٝمد ذم ىمقًمف ؾمٜمد 

قصمقق سمف يرويف احلٙمؿ أم ٓ وؾمقاء أأظمذه قمٜمف ُم٤ٌمذة أم سمقاؾمٓم٦م قم٤ممل ُم

 ًمف قمـ ٟمٗمس اعمجتٝمد أو قمـ ُمذهٌف اعمدون ذم اًمٙمت٥م اعمٕمتٛمدة.

 واعمٙمٚمٗمقن سم٤مًمٜم٦ًٌم ٕطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م وأدًمتٝم٤م ىمًامن:

ىمًؿ ىم٤مدر قمغم أظمذ إطمٙم٤مم ُمـ أدًمتٝم٤م سمٓمريؼ آضمتٝم٤مد وىمًؿ 

 دون ذًمؽ.

وإول: هؿ اعمجتٝمدون، واًمث٤مين: هؿ اعم٘مٚمدون وٓسمد ًمٙمؾ ُمٜمٝمام 

 اًمنمقمل ًمٞمٕمٛمؾ سمف طمًٌام يمٚمػ.ُمـ ُمٕمروم٦م احلٙمؿ 

وم٤مٕول سمٛم٘مت٣م اًمتٙمٚمٞمػ اًمٕم٤مم ُم٠مُمقر سم٤مٓضمتٝم٤مد ًمٚمٕمٛمؾ 

 سم٤مٕطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م واشم٤ٌمقمٝم٤م، واًمث٤مين ُم٠مُمقر سمت٘مٚمٞمده يمذًمؽ.
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ومجٝمقر إصقًمٞملم قمغم أن اعم٘مٚمد يِمٛمؾ: اًمٕم٤مُمل اعمحض ًمٕمجزه 

وآضمتٝم٤مد واًمٕم٤ممل اًمذي شمٕمٚمؿ سمٕمض اًمٕمٚمقم اعمٕمتؼمة ذم  قمـ اًمٜمٔمر

 وًمٙمٜمف مل يٌٚمغ رشم٦ٌم آضمتٝم٤مد ومٙمؾ ُمٜمٝمام يٚمزُمف اًمت٘مٚمٞمد. آضمتٝم٤مد

وىمد اشمٗمؼ مجٝمقر اًمٕمٚمامء قمغم ُمنموقمٞم٦م اًمت٘مٚمٞمد ووضمقسمف قمٜمد قمدم 

 اًمتٛمٙمـ ُمـ آضمتٝم٤مد.

سمٚمقغ اًمًقل  "ي٘مقل اًمٕمالُم٦م اًمِمٞمخ حمٛمد طمًٜملم خمٚمقف ذم يمت٤مسمف 

: وىمد "اؾمتٜم٤مد أىمقال اعمجتٝمديـ إمم اعمآظمذ اًمنمقمٞم٦م  "حت٧م قمٜمقان  "

ؼم إصقًمٞمقن وهمػمهؿ أىمقال اعمجتٝمديـ ذم طمؼ اعم٘مٚمديـ اًم٘م٤مسيـ اقمت

يم٤مٕدًم٦م اًمنمقمٞم٦م ذم طمؼ اعمجتٝمديـ ٓ ٕن أىمقاهلؿ ًمذاهت٤م طمج٦م قمغم 

اًمٜم٤مس شمث٧ٌم مه٤م إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م يم٠مىمقال اًمرؾمؾ قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة 

واًمًالم وم٢من ذًمؽ ٓ ي٘مقل سمف أطمد سمؾ ٕهن٤م ُمًتٜمدة إمم ُمآظمذ ذقمٞم٦م 

اؾمت٘مرائٝم٤م ومتحٞمص دٓئٚمٝم٤م ُمع قمداًمتٝمؿ وؾمٕم٦م سمذًمقا ضمٝمدهؿ ذم 

اـمالقمٝمؿ واؾمت٘م٤مُم٦م أومٝم٤مُمٝمؿ وقمٜم٤ميتٝمؿ سمْمٌط اًمنميٕم٦م وطمٗمظ 

ٟمّمقصٝم٤م وًمذًمؽ ذـمقا ذم اعمًتثٛمر ًمألدًم٦م اعمًتٜمٌط ًمألطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م 

أن يٙمقن ذا شم٠مهؾ  –ًمٙمقهن٤م فمٜمٞم٦م ٓ شمٜمت٩م إٓ فمٜم٤م  –ُمـ أدًمتٝم٤م اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م 

٤م ُمـ متحٞمص إدًم٦م قمغم وضمف ظم٤مص وىمقة ظم٤مص٦م وُمٚمٙمف ىمقي٦م يتٛمٙمـ مه

جيٕمؾ فمٜمقٟمف سمٛمث٤مسم٦م اًمٕمٚمؿ اًم٘مٓمٕمل صقٟم٤ًم ٕطمٙم٤مم اًمديـ قمـ اخلٓم٠م سم٘مدر 

 اعمًتٓم٤مع.

اعمًتٕمديـ ًمالضمتٝم٤مد سمٌذل ط صمؿ ىم٤مل: ويمام أُمر اهلل شمٕم٤ممم ورؾمقًمف 

اًمقؾمع ذم اًمٜمٔمر ذم اعمآظمذ اًمنمقمٞم٦م ًمتحّمٞمؾ أطمٙم٤مُمف شمٕم٤ممم أُمر 

ؿ سم٤مشم٤ٌمقمٝمؿ واًمًٕمل ذم اًم٘م٤مسيـ قمـ رشم٦ٌم آضمتٝم٤مد ُمـ أهؾ اًمٕمٚم

حتّمٞمؾ ُم٤م ي١مهٚمٝمؿ ًمٌٚمقغ هذا اعمٜمّم٥م اًمنميػ أو ُم٤م هق دوٟمف طم٥ًم 

اؾمتٕمدادهؿ ذم اًمٕمٚمؿ واًمٗمٝمؿ وأُمر اًمٕم٤مُم٦م اًمذي ًمٞمًقا ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ 

ٱ ٻ ٻ  سم٤مًمرضمقع إمم اًمٕمٚمامء وإظمذ سم٠مىمقاهلؿ يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ﴿
﴾ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ  ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ
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ٞمخؼمويمؿ سمام اؾمتٜمٌٓمقه ُمـ أدًم٦م [ أي: سمحٙمؿ اًمٜم٤مزًم٦م ًم43]اًمٜمحؾ:

 أو جمردًا قمٜمف.ط اًمنميٕم٦م ُم٘مروٟم٤ًم سمدًمٞمٚمف ُمـ ىمقل اهلل أو ىمقل رؾمقًمف 

وم٢من ذيمر اًمدًمٞمؾ ُمـ اعمجتٝمد أو اًمٕم٤ممل اعمقصمقق سمف سم٤مًمٜم٦ًٌم عمـ مل يٕمٚمؿ 

طمٙمؿ اهلل ذم اًمٜم٤مزًم٦م همػم ٓزم ظمّمقص٤ًم إذا يم٤من ممـ ٓ يٗمٝمؿ وضمف 

ًمٞمؾ ذا ُم٘مدُم٤مت يتقىمػ ومٝمٛمٝم٤م اًمدًٓم٦م يم٠ميمثر قم٤مُم٦م إُم٦م أو يم٤من اًمد

 عم٤مم مه٤م.إوشم٘مري٥م آؾمتدٓل مه٤م قمغم أُمقر ًمٞمس ًمٚمٕم٤مُمل 

وي٘مقل اًمِم٤مـمٌل: ومت٤موى اعمجتٝمديـ سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اًمٕمقام يم٤مٕدًم٦م 

اًمنمقمٞم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اعمجتٝمديـ واًمدًمٞمؾ قمٚمٞمف أن وضمقد إدًم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم 

ئ٤ًم ومٚمٞمس إمم اعم٘مٚمديـ وقمدُمٝم٤م ؾمقاء، إذ يم٤مٟمقا ٓ يًتٗمٞمدون ُمٜمٝم٤م ؿمٞم

اًمٜمٔمر ذم إدًم٦م وآؾمتٜم٤ٌمط ُمـ ؿم٠مهنؿ وٓ جيقز ذًمؽ هلؿ أًمٌتف وىمد ىم٤مل 

﴾ واعم٘مٚمد همػم قم٤ممل ومال  ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ    ٺ  ٺ شمٕم٤ممم ﴿

يّمح ًمف إٓ ؾم١مال أهؾ اًمذيمر وإًمٞمٝمؿ ُمرضمٕمف ذم أطمٙم٤مم اًمديـ قمغم 

اإلـمالق ومٝمؿ إذًا اًم٘م٤مئٛمقن ًمف ُم٘م٤مم اًمِم٤مرع وأىمقاهلؿ ىم٤مئٛم٦م ُم٘م٤مم 

 .اًمِم٤مرع

واًمٕمقام ذم زُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم يم٤مٟمقا إذا ٟمزًم٧م مهؿ طم٤مدصم٦م أو 

وىمٕم٧م هلؿ واىمٕم٦م هيرقمقن إمم اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم ًمٞم٠ًمًمقهؿ قمـ طمٙمؿ 

اهلل ذم شمٚمؽ احل٤مدصم٦م ويم٤مٟمقا جيٞمٌقهنؿ قمـ هذه اعم٤ًمئؾ ُمـ همػم أن يٜمٙمروا 

قمٚمٞمٝمؿ ذًمؽ ومل يٜم٘مؾ قمٜمٝمؿ أهنؿ أُمروا ه١مٓء اًم٤ًمئٚملم سم٠من جيتٝمدوا 

رومقا احلٙمؿ سم٠مٟمٗمًٝمؿ ومٙم٤من ذًمؽ إمج٤مقم٤ًم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم قمغم ًمٞمٕم

أن ُمـ مل ي٘مدر قمغم آضمتٝم٤مد ومٓمريؼ ُمٕمرومتف ًمألطمٙم٤مم هق ؾم١مال اًم٘م٤مدر 

 قمٚمٞمٝم٤م ومتٙمٚمٞمػ اًمٕمقام سم٤مٓضمتٝم٤مد ومٞمف خم٤مًمٗم٦م هلذا اإلمج٤مع اًمًٙمقيت.

ويمذًمؽ وم٢من اًم٘مقل سمٛمٜمع اًمت٘مٚمٞمد ومٞمف ُم٤م ومٞمف ُمـ شمٙمٚمٞمػ ُمـ ٓ ىمدرة 

ضمتٝم٤مد سمٛمٕمروم٦م احلٙمؿ قمـ دًمٞمٚمف وهق شمٙمٚمٞمػ ًمف سمام ًمٞمس ذم ًمف قمغم آ

ۇ ۇ  ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ  وؾمٕمف ومٞمٙمقن ُمٜمٝمٞم٤ًّم قمٜمف ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم ﴿
ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې  ې ې ې ى   ى ائ ائەئ 
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ەئ وئ وئ  ۇئ  ۇئ ۆئ   ۆئ   ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ  
ىئ ی ی   ی ی جئحئ مئ ىئ يئ  جب حبخب  مب ىب 

[ ويْم٤مف إمم ذًمؽ 286﴾ ]اًمٌ٘مرة:يب جت حت خت

ٜم٤مس ُمّم٤محلٝمؿ اًميوري٦م وآؿمتٖم٤مل قمـ ُمٕم٤ميِمٝمؿ أٟمف ي١مدي إمم شمرك اًم

ذم احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م سمتٕمٓمٞمؾ احلرف واًمّمٜم٤مقم٤مت عمٕمروم٦م إطمٙم٤مم وذم ذًمؽ 

 وم٤ًمد إطمقال.

وسمٕمد أن ىمرر اًمٕمٚمامء أن اًمت٘مٚمٞمد ذم اًمٗمروع ُمنموع سمال همْم٤مو٦م 

اظمتٚمٗمقا سمٕمد ذًمؽ ذم أن اًمتزام اعم٘مٚمد شم٘مٚمٞمد ُمذه٥م ُمٕملم ُمـ ُمذاه٥م 

 ٕم٦م قمغم ىمقًملم:اعمجتٝمديـ ذم يمؾ واىم

إول: أٟمف جي٥م اًمتزام ُمذه٥م ُمٕملم ىم٤مل اجلالل اعمحكم ذم ذطمف 

جلٛمع اجلقاُمع: )و( إصح )أٟمف جي٥م( قمغم اًمٕم٤مُمل وهمػمه ممـ مل يٌٚمغ 

رشم٦ٌم آضمتٝم٤مد )اًمتزام ُمذه٥م ُمٕملم( ُمـ ُمذاه٥م اعمجتٝمديـ )يٕمت٘مده 

أرضمح( ُمـ همػمه )أو ُم٤ًموي٤ًم( ًمف وإن يم٤من ٟمٗمس إُمر ُمرضمقطم٤ًم قمغم 

عمخت٤مر اعمت٘مدم )صمؿ( ذم اعم٤ًموي )يٜمٌٖمل اًمًٕمل ذم اقمت٘م٤مده أرضمح( ًمٞمتجف ا

 اظمتٞم٤مره قمغم همػمه.

اًمث٤مين: أٟمف ٓ جي٥م قمٚمٞمف اًمتزام ُمذه٥م ُمٕملم ذم يمؾ واىمٕم٦م سمؾ ًمف أن 

 "ي٠مظمذ سم٘مقل أي جمتٝمد ؿم٤مء وهق اًمّمحٞمح وًمذًمؽ اؿمتٝمر ىمقهلؿ:

ٕمٚمؿ أي: اعمٕمروف سم٤مًم "اًمٕم٤مُمل ٓ ُمذه٥م ًمف سمؾ ُمذهٌف ُمذه٥م ُمٗمتٞمف 

 واًمٕمداًم٦م.

اًمٜمقوي: اًمذي ي٘متْمٞمف وهذا إظمػم هق اًمّمحٞمح ىم٤مل اإلُم٤مم 

ُمـ ؿم٤مء أو ُمـ اشمٗمؼ  لٓ يٚمزُمف اًمتٛمذه٥م سمٛمذه٥م سمؾ يًتٗمتاًمدًمٞمؾ أٟمف 

 ُمـ همػم شمٚم٘مط ًمٚمرظمص وًمٕمؾ ُمـ ُمٜمٕمف مل يثؼ سمٕمدم شمٚم٘مٓمف.

وٟم٘مؾ اسمـ قم٤مسمديـ ذم طم٤مؿمٞمتف قمـ اًمنمٟمٌالزم ىمقًمف: ًمٞمس قمغم 

 وأٟمف جيقز ًمف اًمٕمٛمؾ سمام خي٤مًمػ ُم٤م قمٛمٚمف قمغم اإلٟم٤ًمن اًمتزام ُمذه٥م ُمٕملم

ُمذهٌف ُم٘مٚمدًا ومٞمف همػم إُم٤مُمف ُمًتجٛمٕم٤ًم ذوـمف ويٕمٛمؾ سم٠مُمريـ ُمتْم٤مديـ 
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ذم طم٤مدصمتلم ٓ شمٕمٚمؼ ًمقاطمدة ُمٜمٝمام سم٤مٕظمرى وًمٞمس ًمف إسمٓم٤مل قملم ُم٤م 

 ومٕمٚمف سمت٘مٚمٞمد إُم٤مم آظمر ٕن إُمْم٤مء اًمٗمٕمؾ يم٢مُمْم٤مء اًم٘م٤ميض ٓ يٜم٘مض ا.هـ

د أوضم٥م اشم٤ٌمع اًمٕمٚمامء ُمـ همػم ختّمٞمص وي١ميد ذًمؽ أن اهلل شمٕم٤ممم ىم

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ  سمٕم٤ممل دون آظمر إذ ىم٤مل ﴿
[ واعمًتٗمتلم ذم قمٍم 43﴾ ]اًمٜمحؾ:ڀ ڀ  ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ

اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم مل يٙمقٟمقا ُمٚمتزُملم سمٛمذه٥م ُمٕملم سمؾ يم٤مٟمقا ي٠ًمًمقن 

 ُمـ هتٞم٠م هلؿ دون شم٘مٞمد سمقاطمد دون آظمر ومل يٜمٙمر قمٚمٞمٝمؿ أطمد.

ؿم٤مء ُمـ اعمجتٝمديـ هق اشم٤ٌمع ًمٚمحؼ وم٢من مجٞمع واشم٤ٌمع اعم٘مٚمد عمـ 

إئٛم٦م قمغم طمؼ سمٛمٕمٜمك أن اًمقاطمد ًمٞمس قمٚمٞمف إٓ أن يًػم طم٥ًم ُم٤م هداه 

إًمٞمف اضمتٝم٤مده وٓ يٜمٌٖمل ًمٚمٛم٘مٚمد أن يتّمقر وهق خيت٤مر اشم٤ٌمع واطمد ُمٜمٝمؿ 

 أن أظمريـ قمغم ظمٓم٠م.

وأُم٤م اشم٤ٌمع اعمذاه٥م ذم إـم٤مر اًمدراؾم٦م واًمتٗم٘مف ومٝمذا مم٤م ٓ ومٙم٤مك ُمٜمف 

سمديؾ قمٜمف ٕن هذه اعمذاه٥م اًمٗم٘مٝمٞم٦م إرسمٕم٦م اعمتٌٕم٦م ىمد ظمدُم٧م وٓ 

ظمدُم٦م مل شمتقومر ًمٖمػمه٤م وم٤مقمتٜمل سمٜم٘مٚمٝم٤م وحتريره٤م وُمٕمروم٦م اًمراضمح ومٞمٝم٤م 

واؾمتدل هل٤م وشمرضمؿ ٕئٛمتٝم٤م سمام ضمٕمؾ يمؾ واطمدة ُمٜمٝم٤م ُمدرؾم٦م ُمًت٘مٚم٦م هل٤م 

أصقل ُمٕمٚمقُم٦م وومروع حمررة يتحتؿ قمغم ُمـ أراد اًمتٗم٘مف ذم اًمديـ أن 

ُمتٕمٚماًم ودارؾم٤ًم وُمتدرسم٤ًم ومتٙمقن سمدايتف هق ُمـ طمٞم٨م يًٚمؽ أطمده٤م 

 اٟمتٝم٤مؤهؿ.
 

 بعض الاعتراضات التي وردت على التقليد والتمذهب:
آقمؽماض إول: اًمدًمٞمؾ اًمذي أوضم٥م اًمنمع قمٚمٞمٜم٤م اشم٤ٌمقمف هق 

 اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وًمٞمس يمالم إئٛم٦م.

ضمقاسمف: اًمدًمٞمؾ ًمٞمس هق اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وم٘مط سمؾ اًمدًمٞمؾ يِمٛمؾ 

مج٤مع واًم٘مٞم٤مس وىمقل اًمّمح٤ميب وذع ُمـ ىمٌٚمٜم٤م واًمٕمرف أيْم٤ًم اإل

 وآؾمتح٤ًمن وهمػم ذًمؽ.
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وومٝمؿ ُمٕمٜمك اًمدًمٞمؾ قمغم أٟمف اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وم٘مط ىمّمقر فم٤مهر ٕن 

اًمدًمٞمؾ ُمٕمٜم٤مه أقمؿ ُمـ أن يٙمقن حمّمقرًا ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وم٘مط 

وم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م إٟمام هل ٟمّمقص يًتٜمٌط ويًتخرج ُمٜمٝمام اعمجتٝمد 

 همػممه٤م ُمـ إدًم٦م.إطمٙم٤مم ويمذًمؽ ُمـ 

ويمذًمؽ وم٢من أىمقال إئٛم٦م اعمجتٝمديـ ًمٞم٧ًم ىمًٞماًم ًمٚمٙمت٤مب واًمًٜم٦م 

سمؾ إن أىمقاهلؿ هل ٟمت٤مج ومٝمٛمٝمؿ هلام وم٠مىمقاهلؿ شمٗمًػم وسمٞم٤من ًمٚمٙمت٤مب 

 واًمًٜم٦م.

وم٤مٕظمذ سم٠مىمقال إئٛم٦م ًمٞمس شمريم٤ًم ًممي٤مت وإطم٤مدي٨م سمؾ هق قملم 

قاؾمٓمتٝمؿ ُمع اًمتٛمًؽ مهام وم٢من أي٤مت وإطم٤مدي٨م ُم٤م وصٚم٧م إًمٞمٜم٤م إٓ سم

يمقهنؿ أقمٚمؿ ممـ سمٕمدهؿ سمّمحٞمح إطم٤مدي٨م وؾم٘مٞمٛمٝم٤م وطمًٜمٝم٤م 

ووٕمٞمٗمٝم٤م وُمرومققمٝم٤م وُمرؾمٚمٝم٤م وُمتقاشمره٤م وُمِمٝمقره٤م وشم٤مريخ اعمت٘مدم 

واعمت٠مظمر ُمٜمٝم٤م واًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ وأؾم٤ٌممه٤م وًمٖم٤مهت٤م وؾم٤مئر قمٚمقُمٝم٤م ُمع 

 مت٤مم وٌٓمٝمؿ وحتريرهؿ هل٤م.

ؿ وورقمٝمؿ وهذا يمٚمف ُمع يمامل إدرايمٝمؿ وىمقة دي٤مٟمتٝمؿ واقمتٜم٤مئٝم

وٟمقر سمّم٤مئرهؿ ومتٗم٘مٝمقا ذم اًم٘مرآن واًمًٜم٦م قمغم ُم٘مت٣م ىمقاقمد اًمٕمٚمقم 

اًمتل ٓسمد ُمٜمٝم٤م ذم ذًمؽ واؾمتخرضمقا أهار اًم٘مرآن وإطم٤مدي٨م 

واؾمتٜمٌٓمقا ُمٜمٝم٤م ومقائد وأطمٙم٤مُم٤ًم وسمٞمٜمقا ًمٚمٜم٤مس ُم٤م خيٗمك قمٚمٞمٝمؿ قمغم 

ُم٘مت٣م اعمٕم٘مقل واعمٜم٘مقل ومٞمنوا قمٚمٞمٝمؿ أُمر ديٜمٝمؿ وأزاًمقا اعمِمٙمالت 

ج اًمٗمروع ُمـ إصقل ورد اًمٗمروع إًمٞمٝم٤م وم٤مؾمت٘مر سمًٌٌٝمؿ اخلػم سم٤مؾمتخرا

 اًمٕمٛمٞمؿ.

آقمؽماض اًمث٤مين: ٟمرى اعم٘مٚمدة ٓ يؽمك أطمدهؿ ُمذهٌف إذا رأى 

 طمديث٤ًم خي٤مًمٗمف وهذا ُمـ اًمت٘مديؿ سملم يدي اهلل ورؾمقًمف.

ومقائد ذم "وجيٞم٥م قمـ هذا آقمؽماض اًمِمٞمخ اًمٙمػماٟمقي ذم يمت٤مسمف 

ُمٜمِم٠م فمٜمٙمؿ اًمٗم٤مؾمد واقمت٘م٤مديمؿ اًم٤ٌمـمؾ أٟم٤م ومٞم٘مقل: هذا هق  "قمٚمقم اًمٗم٘مف 

ٟمرضمح ىمقل اإلُم٤مم قمغم ىمقل اهلل ورؾمقًمف ُمع أن إُمر ًمٞمس يمذًمؽ 
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وطم٘مٞم٘م٦م إُمر أن فمٝمقر ىمقل اهلل ورؾمقًمف قمغم ظمالف ىمقل اإلُم٤مم 

 ُمقىمقف قمغم أُمريـ:

 أطمدمه٤م: أن يٕمٚمؿ أن ذًمؽ ىمقل اهلل واًمرؾمقل.

 واًمث٤مين: أن يٕمٚمؿ أٟمف خم٤مًمػ ًم٘مقل اإلُم٤مم.

ؿ قمٜمد اعم٘مٚمد سم٠مطمد ُمـ هذيـ إُمريـ ٕن هذا اًمٕمٚمؿ وٓ قمٚم

ُمقىمقف قمغم آؾمتدٓل واعم٘مٚمد إُم٤م ٓ ي٘مدر قمٚمٞمف أصاًل أو يٙمقن 

اؾمتدًٓمف همػم ىم٤مسمؾ ًمالقمت٤ٌمر ذقم٤ًم يم٤مؾمتدٓل ُمـ اؾمتدل قمغم وضمقب 

 اًمٖمًؾ قمغم اعمِمجقج سمآي٦م اًمتٞمٛمؿ.

وإذا يم٤من إُمر يمذًمؽ ومٙمٞمػ يٛمٙمـ ًمف أن حيٙمؿ قمغم اعمجتٝمد سم٠مٟمف 

ظم٤مًمػ طمٙمؿ اهلل ورؾمقًمف سم٤مضمتٝم٤مد ٟمٗمًف؟ وإذا مل يٛمٙمـ ذًمؽ ومٙمٞمػ 

 يؽمك ىمقًمف ًمٚمٛمخ٤مًمٗم٦م؟ 

وم٤محل٤مصؾ: أن قمدم شمرك اعم٘مٚمد ىمقل اإلُم٤مم ًمٚمحدي٨م وهمػمه ًمٞمس 

ٕن ىمقل اإلُم٤مم راضمح قمٜمده قمغم ىمقل اهلل واًمرؾمقل طم٤مؿم٤مه ُمـ ذًمؽ سمؾ 

 ٕضمؾ أٟمف مل يث٧ٌم قمٜمده خم٤مًمٗم٦م اإلُم٤مم هلل واًمرؾمقل.

يم٤من ٓ يٕمٚمؿ هق اعمخ٤مًمٗم٦م سمٜمٗمًف ومٜمحـ واًمٕمٚمامء وم٢من ىمٚم٧م: إن 

 أظمرون ُمٕمٜم٤م ٟمٕمٚمٛمف سم٠من إُم٤مُمف ظم٤مًمػ احلدي٨م.

ىمٙمؿ ذم هذا اًم٘مقل سم٤مٓؾمتدٓل ومٝمق ًمٞمس سم٠مهؾ  ىمٚمٜم٤م: إن صدَّ

 ًمالؾمتدٓل 

ىمٙمؿ سمدون  وٓ يٕمتٛمد قمغم صح٦م اؾمتدًٓمف ومٙمٞمػ سم٤مًمتّمديؼ؟ وإن صدَّ

أظمر ومٙمٞمػ  طمج٦م يٙمقن ُم٘مٚمدًا ًمٙمؿ وًمٞمس أطمد اًمت٘مٚمٞمديـ أومم ُمـ

يؽمك شم٘مٚمٞمده اًم٤ًمسمؼ ويرضمع إمم شم٘مٚمٞمديمؿ وم٤مٟمٙمِمػ هم٤ٌمر اًمٓمٕمـ 

 واًمٚمج٤مج وهلل احلٛمد.

آقمؽماض اًمث٤مًم٨م: شم٘مٚمٞمد إئٛم٦م خم٤مًمػ عم٤م أرؿمدوا هؿ إًمٞمف طمٞم٨م 

هنقا قمـ شم٘مٚمٞمدهؿ وظم٤مص٦م إذا ظم٤مًمػ رأهيؿ احلدي٨م اًمّمحٞمح وىمد ورد 

 ومٝمق ُمذهٌل قمـ يمؾ واطمد ُمـ إئٛم٦م إرسمٕم٦م أٟمف ىم٤مل: إذا صح احلدي٨م
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اجلقاب: دقمقى أن إئٛم٦م اعمجتٝمديـ ىمد هنقا قمـ شم٘مٚمٞمدهؿ ُمٓمٚم٘م٤ًم 

هل دقمقى سم٤مـمٚم٦م وم٢مٟمف مل يٜم٘مؾ قمـ أطمد ُمٜمٝمؿ ذًمؽ وًمق صم٧ٌم قمٜمٝمؿ ومؽمك 

اًمت٘مٚمٞمد ًم٘مقهلؿ هق قملم اًمت٘مٚمٞمد وهق ُمٜمٝمل قمٜمف قمٜمديمؿ ومٙمٞمػ جي٥م شمرك 

٤مب اًمت٘مٚمٞمد سمت٘مٚمٞمد ىمقهلؿ؟ وم٤مُٕمر سمت٘مٚمٞمدهؿ ذم أُمرهؿ سمؽمك اًمت٘مٚمٞمد إجي

 ًمٚمٜم٘مٞمْملم وهق سم٤مـمؾ.

وًمق ؾمٚمؿ صمٌقت اًمٜم٘مؾ قمـ إئٛم٦م سم٤مًمٜمٝمل قمـ شم٘مٚمٞمدهؿ وم٤معمراد 

 حتريؿ اًمت٘مٚمٞمد قمغم ُمـ يم٤من أهاًل ًمالضمتٝم٤مد.

وىمد أضم٤مب اإلُم٤مم اًمٜمقوي ذم ُم٘مدُم٦م اعمجٛمقع قمـ دقمقى حتريض 

إئٛم٦م خم٤مًمٗم٦م ُمذاهٌٝمؿ إذا ظم٤مًمػ احلدي٨م رأهيؿ سم٘مقًمف: ويم٤من مج٤مقم٦م ُمـ 

رأوا ُم٠ًمًم٦م ومٞمٝم٤م طمدي٨م وُمذه٥م اًمِم٤مومٕمل ظمالومف ُمت٘مدُمل أصح٤مسمٜم٤م إذا 

قمٛمٚمقا سم٤محلدي٨م وأومتقا سمف ىم٤مئٚملم: ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمل ُم٤م واومؼ احلدي٨م ومل 

يتٗمؼ ذًمؽ إٓ ٟم٤مدرًا وُمٜمف ُم٤م ٟم٘مؾ قمـ اًمِم٤مومٕمل ومٞمف ىمقل قمغم وومؼ 

 احلدي٨م.

وهذا اًمذي ىم٤مًمف اًمِم٤مومٕمل ًمٞمس ُمٕمٜم٤مه أن يمؾ واطمد رأى طمديث٤ًم 

وقمٛمؾ سمٔم٤مهره وإٟمام هذا ومٞمٛمـ ًمف صحٞمح٤ًم ىم٤مل: هذا ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمل 

رشم٦ٌم آضمتٝم٤مد ذم اعمذه٥م قمغم ُم٤م شم٘مدم ُمـ صٗمتف أو ىمري٥م ُمٜمف وذـمف 

أن يٖمٚم٥م قمغم فمٜمف أن اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل مل ي٘مػ قمغم هذا احلدي٨م أو مل 

يٕمٚمؿ صحتف وهذا إٟمام يٙمقن سمٕمد ُمٓم٤مًمٕم٦م يمت٥م اًمِم٤مومٕمل يمٚمٝم٤م وٟمحقه٤م 

ذا ذط صٕم٥م ىمؾ ُمـ ُمـ يمت٥م أصح٤مسمف أظمذيـ قمٜمف وُم٤م أؿمٌٝمٝم٤م وه

يتّمػ سمف وإٟمام اؿمؽمـمقا ُم٤م ذيمرٟم٤م ٕن اًمِم٤مومٕمَل رمحف اهلل شمرك اًمٕمٛمؾ 

سمٔم٤مهر أطم٤مدي٨م يمثػمة رآه٤م وقمٚمٛمٝم٤م ًمٙمـ ىم٤مم اًمدًمٞمؾ قمٜمده قمغم ـمٕمـ ومٞمٝم٤م 

 أو ٟمًخٝم٤م أو ختّمٞمّمٝم٤م أو شم٠مويٚمٝم٤م أو ٟمحق ذًمؽ.

رمحف اهلل: ًمٞمس سمٔم٤مهر  –اسمـ اًمّمالح  يٕمٜمل –أسمق قمٛمرو  اًمِمٞمخ ىم٤مل

اًمِم٤مومٕمل سم٤مهللم ومٚمٞمس يمؾ وم٘مٞمف يًقغ ًمف أن يًت٘مؾ سم٤مًمٕمٛمؾ سمام ُم٤م ىم٤مًمف 

يراه طمج٦م ُمـ احلدي٨م وومٞمٛمـ ؾمٚمؽ هذا اعمًٚمؽ ُمـ اًمِم٤مومٕمٞملم ُمـ 
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قمٛمؾ سمحدي٨م شمريمف اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل قمٛمدًا ُمع قمٚمٛمف سمّمحتف عم٤مٟمع 

اـمٚمع قمٚمٞمف وظمٗمل قمغم همػمه يم٠ميب اًمقًمٞمد ُمقؾمك سمـ أيب اجل٤مرود ممـ 

 )أومٓمر احل٤مضمؿ واعمحجقم(.صح٥م اًمِم٤مومٕمل ىم٤مل: صح طمدي٨م 

وم٠مىمقل: ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل أومٓمر احل٤مضمؿ واعمحجقم ومرد ذًمؽ قمغم أيب 

اًمقًمٞمد ٕن اًمِم٤مومٕمل شمريمف ُمع قمٚمٛمف سمّمحتف ًمٙمقٟمف ُمٜمًقظم٤ًم قمٜمده وسملم 

يمت٤مب اًمّمٞم٤مم إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم  اًمِم٤مومٕمل ٟمًخف واؾمتدل قمٚمٞمف وؾمؽماه ذم

ذم احلالل ط  اهلل وىمد ىمدُمٜم٤م قمـ اسمـ ظمزيٛم٦م أٟمف ىم٤مل: ٓ أقمٚمؿ ؾمٜم٦م ًمرؾمقل

واحلرام مل يقدقمٝم٤م اًمِم٤مومٕمل يمتٌف وضمالًم٦م اسمـ ظمزيٛم٦م وإُم٤مُمتف ذم احلدي٨م 

 واًمٗم٘مف وُمٕمرومتف سمٜمّمقص اًمِم٤مومٕمل سم٤معمحؾ اعمٕمروف.

ىم٤مل اًمِمٞمخ أسمق قمٛمرو: ومٛمـ وضمد ُمـ اًمِم٤مومٕمٞم٦م طمديث٤ًم خي٤مًمػ 

ُمذهٌف ٟمٔمر إن يمٛمٚم٧م آٓت آضمتٝم٤مد ومٞمف ُمٓمٚم٘م٤ًم أو ذم ذًمؽ اًم٤ٌمب أو 

ًمف آؾمت٘مالل سم٤مًمٕمٛمؾ سمف وإن مل يٙمٛمؾ وؿمؼ قمٚمٞمف خم٤مًمٗم٦م اعم٠ًمًم٦م يم٤من 

احلدي٨م سمٕمد أن سمح٨م ومٚمؿ جيد عمخ٤مًمٗمتف قمٜمف ضمقاسم٤ًم ؿم٤مومٞم٤ًم ومٚمف اًمٕمٛمؾ سمف 

إن يم٤من قمٛمؾ سمف إُم٤مم ُمًت٘مؾ همػم اًمِم٤مومٕمل ويٙمقن هذا قمذرًا ًمف ذم شمرك 

 .ُمذه٥م إُم٤مُمف هٜم٤م وهذا اًمذي ىم٤مًمف طمًـ ُمتٕملم واهلل اقمٚمؿ ا.هـ
 

 بترجمة هي التحذير من التفرقة المذهبية: 52ثم ترجم المؤلف ص  
)اومؽمىم٧م ط ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  أورد ومٞمٝم٤م طمدي٨م أيب هريرة 

اًمٞمٝمقد قمغم إطمدى أو اصمٜمتلم وؾمٌٕملم ومرىم٦م وشمٗمرىم٧م اًمٜمّم٤مرى قمغم 

إطمدى أو صمٜمتلم وؾمٌٕملم ومرىم٦م وشمٗمؽمق أُمتل قمغم صمالث وؾمٌٕملم ومرىم٦م( 

 رضمف سمـ ُم٤مضمف.أظمرضمف أسمق داود واًمؽمُمذي وىم٤مل طمًـ صحٞمح وأظم

وأىمقل أمجع ُمـ يٕمتد سمف ُمـ اًمٕمٚمامء قمغم أن اظمتالف اًمٕمٚمامء ذم 

اًمٗمروع اًمٗم٘مٝمٞم٦م رمح٦م وأن اعمذاه٥م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمٕمتؼمة هل ُمدارس قمٔمٞمٛم٦م 

ىم٤مُم٧م قمغم أؾم٤مس ُمٕمرذم صحٞمح وُمٜمٝم٩م اؾمتٜم٤ٌمـمل صحٞمح وُمٕم٤ميػم 

قمٚمٛمٞم٦م صحٞمح٦م ًمٗمٝمؿ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وأن ٓ صٚم٦م ٓظمتالف اًمٕمٚمامء ذم 
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ًمٗم٘مف اعمٌٜمك قمغم وقاسمط وىمقاقمد آؾمتدٓل اًمنمقمل مهذا ُم٤ًمئؾ ا

 احلدي٨م 

وأن هذا احلدي٨م اًمنميػ ٓ يٜمٓمٌؼ قمغم اظمتالف اًمٗم٘مٝم٤مء اعمذيمقر ٓ ُمـ 

ىمري٥م وٓ ُمـ سمٕمٞمد، وه٤مك سمٕمض اًمٜمّمقص اًمداًم٦م قمغم دمقيز 

 آظمتالف ذم اًمٗمروع وُمدطمف:

ٺ ٺ  ٺ ٿ  ٿ  ٿ ٿ  ٹ ٹ ىم٤مل شمٕم٤ممم ﴿
 [. 5﴾ ]احلنم:ٹ ٹ ڤ ڤ

اظمتٚمٗمقا ذم ىمٓمع إؿمج٤مر وهدم اًمٌٞمقت  د يم٤من اًمّمح٤مسم٦م وىم

قمغم سمٜمل اًمٜمْمػم وم٘مٓمع ىمقم ُمٜمٝمؿ وشمرك آظمرون ىم٤مل اإلُم٤مم اعم٤موردي 

رمحف اهلل شمٕم٤ممم: إن ذم هذه أي٦م دًمٞماًل قمغم أن يمؾ جمتٝمد ُمّمٞم٥م ٟم٘مٚمف قمٜمف 

 اًم٘مرـمٌل ذم شمٗمًػمه.

ہ ہہ ہ ھ ھ ھھ ے   ىم٤مل شمٕم٤ممم ﴿
 [.79﴾ ]إٟمٌٞم٤مء ے ۓ ۓ ﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶

ويم٤من يمؾ ُمٜمٝمام قمٚمٞمٝمام وقمغم ٟمٌٞمٜم٤م اًمّمالة واًمًالم ىمد ظم٤مًمػ 

أظمر ذم طمٙمٛمف ومحٙمؿ سمٌمء خم٤مًمػ ًممظمر وذم صحٞمح اًمٌخ٤مري قمـ 

ًمٜم٤م عم٤م رضمع ُمـ إطمزاب )ٓ يّمٚملم أطمد ط اسمـ قمٛمر ىم٤مل: ىم٤مل اًمٜمٌل 

ىمرئم٦م( وم٠مدرك سمٕمْمٝمؿ اًمٕمٍم ذم اًمٓمريؼ وم٘م٤مل سمٕمْمٝمؿ  إٓ ذم سمٜمل اًمٕمٍم

ٝم٤م وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ سمؾ ٟمّمكم مل ُيرد ُمٜم٤م ذًمؽ ومذيمر ًمٚمٜمٌل ٓ ٟمّمكم طمتك ٟم٠مشمٞم

 ومٚمؿ يٕمٜمػ واطمد ُمٜمٝمؿ.ط 

 ٓ ي٘مرهؿ قمغم سم٤مـمؾ.ط وُمٕمٚمقم أٟمف 

وذم اًمٌخ٤مري قمـ قمٌداهلل سمـ ُمًٕمقد أٟمف ؾمٛمع رضماًل ي٘مرأ آي٦م ؾمٛمع 

وم٘م٤مل ط ىمرأ ظمالومٝم٤م وم٠مظمذت سمٞمده وم٤مٟمٓمٚم٘م٧م سمف إمم اًمٜمٌل ط اًمٜمٌل 

 )يماليمام حمًـ(.

إذا طمٙمؿ احل٤ميمؿ وم٤مضمتٝمد صمؿ أص٤مب ط )وذم اًمّمحٞمحلم ىمقًمف 

 ومٚمف أضمران وإذا طمٙمؿ وم٤مضمتٝمد صمؿ أظمٓم٠م ومٚمف أضمر(.
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ط وهذا يدل أنَّ اًمٕمٚمامء اعمختٚمٗملم وهؿ اعم٘مّمقدون سم٘مقًمف 

)احل٤ميمؿ( وهق اًمٗم٘مٞمف اعمجتٝمد اعم١مهؾ ًمٚمٜمٔمر يث٤مب ؾمقاء أظمٓم٠م أم أص٤مب 

ٕن هم٤ميتف اًمقصقل ًمٚمحؼ وًمرى اهلل شمٕم٤ممم وهق وإن ظم٤مًمػ اعمجتٝمد 

ر واظمتٚمػ ُمٕمف ذم طمٙمؿ اعم٠ًمًم٦م ومٝمق ُمث٤مب وُم٠مضمقر رهمؿ وىمقع أظم

اخلالف سمٞمٜمٝمام صمؿ هؾ يمؾ جمتٝمد ُمّمٞم٥م؟ أو أطمدمه٤م ُمّمٞم٥م وأظمر 

 خمٓمئ؟ ىمقٓن ًمٚمٕمٚمامء أىمقامه٤م اًمث٤مين.

وأيم٤مسمر اًمٕمٚمامء اعمتٗمؼ قمغم ضمالًمتٝمؿ  هذا وىمد اظمتٚمػ اًمّمح٤مسم٦م 

ٝمؿ ذاك وورقمٝمؿ وقمٚمٛمٝمؿ ذم ُم٤ًمئؾ يمثػمة ومل ي٘مؾ أطمد أنَّ اظمتالوم

شمٗمرىم٦م ووالل يمام ي٘مقل ه١مٓء اًمٞمقم ويِمددون قمغم اًمٜم٤مس شمرك 

اًمتٛمذه٥م واًمتٕمرف قمغم اًمتٜمقع اًمٗم٘مٝمل اًمدال قمغم قمٔمؿ اًمنميٕم٦م 

وؾمٕمتٝم٤م وُمروٟمتٝم٤م وُم٤م ذاك إٓ ًمْمٞمؼ صدورهؿ وىمّمقر ومٝمٛمٝمؿ هداهؿ 

 اهلل ًمٚمحؼ آُملم.
 

ثم ترجم المؤلف بقوله: يتوقف في فتوى المفتي التي لا تطمئن 
 النفس:إليها 

ىم٤مل )اًمؼم ُم٤م ط وأورد ومٞمف طمدي٨م أمحد سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح إمم اًمٜمٌل 

ؾمٙمٜم٧م إًمٞمف اًمٜمٗمس واـمٛم٠من إًمٞمف اًم٘مٚم٥م واإلصمؿ ُم٤م مل شمًٙمـ إًمٞمف اًمٜمٗمس 

 ومل يٓمٛمئـ إًمٞمف اًم٘مٚم٥م وإن أومت٤مك اعمٗمتقن(.

جمٛمع قمغم ضمالًمتف ووومقر قمٚمٛمف وديٜمف  وأىمقل اإلُم٤مم إقمٔمؿ 

ٌؿ إًمٞمف أُمر ا ٚمَّ ًَ ًمٗم٘مف وهق ممـ شمٓمٛمئـ اًمٜمٗمس إمم ومتقاه وورقمف وشم٘مقاه ُُم

 وأٟم٧م ي٤م ُمًٙملم ًم٧ًم ُمـ أهؾ اًمٗمتقى وُمـ يم٤من ُمثٚمؽ ٓ ٟم٠مظمذ سمٗمتقاه.

صمؿ ومٝمٛمؽ ًمٚمحدي٨م واؾمتٜم٤ٌمـمؽ ُمٜمف شمٜمٗمػم اًمٜم٤مس قمـ وم٘مف أيب 

 طمٜمٞمٗم٦م يدل قمغم قمٌ٘مري٦م يمٌػمة مل شُمًٌؼ إًمٞمٝم٤م ىمٌح اهلل هذا اًمٗمٝمؿ اًمً٘مٞمؿ.
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الىمف ذم يمؾ ىمٚم٥م وإٟمام صمؿ إن اًمٕمٚمامء ىمرروا أن هذا ًمٞمس قمغم إـم

آقمت٤ٌمر سم٘مٚم٥م اًمٕم٤ممل اعمقومؼ ًمدىم٤مئؼ إطمقال ومٝمق اعمَِحؽُّ اًمذي يٛمتحـ 

سمف طم٘م٤مئؼ إُمقر وُم٤م أقمز هذا اًم٘مٚم٥م ا.هـ ىم٤مًمف اًمٖمزازم رمحف اهلل وٟم٘مٚمف 

 اًمِمقيم٤مين ذم إرؿم٤مد اًمٗمحقل.

وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اعمٜم٤موي ذم ومٞمض اًم٘مدير ذم ذح طمدي٨م واسمّم٦م سمـ 

)اؾمتٗم٧م ىمٚمٌؽ وإن أومت٤مك اعمٗمتقن( ىم٤مل سمٕمض ط ُمٕمٌد وىمقل اًمرؾمقل 

اًمٕمٚمامء وسمٗمرض قمٛمقم اخلٓم٤مب ذم هذا احلدي٨م وم٤مًمٙمالم ومٞمٛمـ ذح اهلل 

صدره سمٜمقر اًمٞم٘ملم وم٠مومت٤مه همػمه سمٛمجرد طمدس أو ُمٞمؾ ُمـ همػم دًمٞمؾ 

 .ذقمل وإٓ ًمزُمف اشم٤ٌمقمف وإن مل ينمح ًمف صدره ا.هـ

يدرك  وُمـ هذا اًمٗمٝمؿ اًمّمحٞمح ًمٚمحدي٨م شمدرك أٟمف ًمٞمس عمـ ٓ

إطمٙم٤مم أن يتقىمػ ذم ومتقى اعمٗمتل اعمٕمتؼم اعمًتجٛمع ًمنمائط اًمٗمتقى 

سمحج٦م أن هذا اًمٕم٤مُمل مل شمٓمٛمئـ ٟمٗمًف هلذه اًمٗمتقى سمؾ قمٚمٞمف أن ي٠مظمذ 

سمٗمتقى اًمٕم٤ممل اعمٕمتؼم اعمًتجٛمع ًمنمائط اًمٗمتقى وإن مل شمٓمٛمئـ إًمٞمٝم٤م ٟمٗمًف 

 ٕٟمف ًمق ومتح هذا اًم٤ٌمب ًمٖمٚم٥م اهلقى قمغم اًمنمع.

٤م يٓمٛمئـ إًمٞمف ىمٚم٥م ُمـ ذح اهلل صدره سمٜمقر وم٤محلدي٨م يٕمٜمل ُم

اًمٞم٘ملم وٟمقر ىمٚمٌف سمٜمقر اعمٕمروم٦م ورزىمف ُمت٤مٟم٦م اًمٗمٝمؿ وىمقة اًمذيم٤مء وقمٜمده ُمـ 

اًمٕمٚمؿ ُم٤م يٛمٞمز سمف سملم إُمقر اعمِمتٌٝم٦م هذا هق اًمذي يرضمع إمم ىمٚمٌف قمٜمد 

 آؿمت٤ٌمه.

ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٖمزازم ذم اإلطمٞم٤مء قمٜمد طمدي٨م واسمّم٦م وُم٤م أقمز ُمثؾ 

ؽ مل يرد قمٚمٞمف اًمًالم يمؾ أطمد إمم ومتقى اًم٘مٚم٥م وإٟمام هذا اًم٘مٚم٥م وًمذًم

 .ىم٤مل ذًمؽ ًمقاسمّم٦م عم٤م يم٤من ىمد قمرف ُمـ طم٤مًمف ا.هـ

وىم٤مل أيْم٤ًم: واؾمتٗمت٤مء اًم٘مٚم٥م إٟمام هق طمٞم٨م أسم٤مح اعمٗمتل أُم٤م طمٞم٨م 

طمرم ومٞمج٥م آُمتٜم٤مع صمؿ ٓ ٟم٘مقل قمغم يمؾ ىمٚم٥ٍم وَمُربَّ ىمٚم٥ٍم ُمقؾمقس 

 ورب ىمٚم٥م ُمت٤ًمهؾ يٓمػم إمم يمؾ رء 
ٍ
ومال اقمت٤ٌمر مهذيـ يٜمٗمل يمؾ رء

اًم٘مٚمٌلم وإٟمام آقمت٤ٌمر سم٘مٚم٥م اًمٕم٤ممل اعمقومؼ ًمدىم٤مئؼ إطمقال ومٝمق اعمَِحؽُّ 
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 اًمذي يٛمتحـ سمف طم٘م٤مئؼ إُمقر وُم٤م أقمز هذا اًم٘مٚم٥م ا.هـ

أىمقل وأسمق طمٜمٞمٗم٦م ُمـ أهؾ اًمٗمتقى اعمٕمتؼميـ إمج٤مقم٤ًم وىمٚمقب 

٥م اعمًٚمٛملم ُمٓمٛمئٜم٦م إمم ومتقاه قمغم ُمدار ىمرون قمديدة وُمذهٌف أيمؼم اعمذاه

اإلؾمالُمٞم٦م اًمًٜمٞم٦م اٟمتِم٤مرًا وأشم٤ٌمقم٤ًم ذم أىمٓم٤مر إرض وأٟم٧م ي٤م ُمًٙملم مل 

شمتقومر ومٞمؽ ذائط اعمٗمتل اعمٕمتؼمة ومال يٓمٛمئـ اًم٘مٚم٥م إمم ُم٤م شمٗمتل سمف وم٤مشمؼ 

 اهلل ذم ٟمٗمًؽ وقمد ًمرؿمدك همٗمر اهلل ًمٜم٤م وًمؽ آُملم.
 

 بقوله: ما جاء يف ذم الرأي وأورد فوه أثر 62ثم ترجم ادًلف صـ

٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف )ًمق يم٤من اًمديـ سم٤مًمرأي ًمٙم٤من أؾمٗمؾ قمكم سمـ أيب ـم

يٛمًح قمغم ط اخلػ أومم سم٤معمًح ُمـ أقماله وىمد رأي٧م رؾمقل اهلل 

 فم٤مهر ظمٗمٞمف( رواه أسمق داود.

ٕٟمف ُمـ  واعم١مًمػ يريد ُمـ هذه اًمؽممج٦م اًمتِمٜمٞمع قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م 

 أهؾ اًمرأي.

ًمٞمس ُمـ أهؾ اًمرأي ومح٥ًم سمؾ هق إُم٤مم  وأىمقل أسمق طمٜمٞمٗم٦م 

 .اًمرأي وهذه ُمٜم٘م٦ٌم ذيٗم٦م إلُم٤مُمٜم٤م إقمٔمؿ أهؾ 

ومم٤م يٜمٌٖمل قمٚمٛمف أٟمف وردت ذم اًمرأي آصم٤مر شمذُمف وآصم٤مر متدطمف 

واعمذُمقم هق اًمرأي قمـ هقى واعمٛمدوح هق اؾمتٜم٤ٌمط طمٙمؿ اًمٜم٤مزًم٦م ُمـ 

اًمٜمص قمغم ـمري٘م٦م وم٘مٝم٤مء اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم وشم٤مسمٕمٞمٝمؿ سمرد اًمٜمٔمػم إمم 

ج اخلٟمٔمػمه ذم اًمٙمت٤مب واًمً ر ذم اًمٗم٘مٞمف صم٤مٓمٞم٥م هم٤مًم٥م شمٚمؽ أٜم٦م وىمد ظمرَّ

ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ »احل٤مومظ اسمـ قمٌد اًمؼم ذم  فواعمتٗم٘مف ويمذًمؽ قمٍمي

 شوومْمٚمف

ُمع سمٞم٤من ُمقارد شمٚمؽ أصم٤مر وىمد اؾمتققم٤ٌم واؾمتقومٞم٤م يمؾ ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمرأي 

 واًم٘مٞم٤مس ُم٤مًمف وُم٤م قمٚمٞمف ومراضمٕمٝمام.
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واًم٘مقل اعمحتؿ ذم ذًمؽ أن وم٘مٝم٤مء اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم وشم٤مسمٕمٞمٝمؿ 

وا قمغم اًم٘مقل سم٤مًمرأي سم٤معمٕمٜمك اًمذي ؾمٌؼ أقمٜمل اؾمتٜم٤ٌمط طمٙمؿ اًمٜم٤مزًم٦م ضمر

 ُمـ اًمٜمص وهذا ُمـ اإلمج٤مقم٤مت اًمتل ٓ ؾمٌٞمؾ إمم إٟمٙم٤مره٤م.

وىمد ىم٤مل اإلُم٤مم أسمق سمٙمر اًمرازي اعمٕمروف سم٤مجلّم٤مص ذم اًمٗمّمقل 

سمٕمد أن هد ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف وم٘مٝم٤مء اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم ُمـ اًم٘مقل سم٤مًمرأي إمم 

سم٤مًمٗم٘مف وأصقًمف ٓ ُمٕمروم٦م هلؿ سمٓمري٘م٦م اًمًٚمػ وٓ أن ٟمِم٠م ىمقم ذوو ضمٝمؾ 

شمقىمل ًمإلىمدام قمغم اجلٝم٤مًم٦م واشم٤ٌمع إهقاء اًمٌِمٕم٦م اًمتل ظم٤مًمٗمقا مه٤م 

 اًمّمح٤مسم٦م وُمـ سمٕمدهؿ ُمـ أظمالومٝمؿ.

وأسمق سمٙمر اًمرازي رمحف اهلل أـم٤مل اًمٜمٗمس ضمدًا ذم إىم٤مُم٦م احلج٦م قمغم 

 طمجٞم٦م اًمرأي واًم٘مٞم٤مس سمحٞم٨م ٓ يدع أي جم٤مل ًمٚمتِمٖمٞم٥م ود طمجٞمتف.

٤مًمرأي مهذا اعمٕمٜمك وصػ ُم٤مدح يقصػ سمف يمؾ وم٘مٞمف يٜمٌئ قمـ دىم٦م وم

اًمٗمٝمؿ ويمامل اًمٖمقص وًمذًمؽ دمد اسمـ ىمتٞم٦ٌم يذيمر ذم يمت٤مب اعمٕم٤مرف 

وؾمٗمٞم٤من اًمثقري  ويٕمد ومٞمٝمؿ إوزاقملش أصح٤مب اًمرأي»اًمٗم٘مٝم٤مء سمٕمٜمقان 

ويمذًمؽ دمد احل٤مومظ حمٛمد سمـ احل٤مرث اخلِمٜمل يذيمر  وُم٤مًمؽ سمـ أٟمس 

وهٙمذا يٗمٕمؾ ش أصح٤مب اًمرأي»ـم٦ٌم سم٤مؾمؿ أصح٤مب ُم٤مًمؽ ذم ىمْم٤مة ىمر

 أيًْم٤م احل٤مومظ أسمق اًمقًمٞمد اسمـ اًمٗمريض ذم شم٤مريخ قمٚمامء إٟمدًمس.

ومهذا يتٌلم أن شمٜمزيؾ أصم٤مر اًمقاردة ذم ذم اًمرأي قمـ هقى ذم وم٘مف 

اًمٗم٘مٝم٤مء وذم ردهؿ اًمٜمقازل اًمتل ٓ شمٜمتٝمل إمم اٟمتٝم٤مء شم٤مريخ اًمٌنم إمم 

 هق هقى سمِمع شمٜمٌذه طمج٩م اعمٜمّمقص ذم يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف إٟمام

 اًمنمع.

ىم٤مل ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌد اًم٘مقي اًمٓمقذم احلٜمٌكم ذم ذح خمتٍم اًمروو٦م 

ذم أصقل احلٜم٤مسمٚم٦م: واقمٚمؿ أن أصح٤مب اًمرأي سمح٥ًم آو٤موم٦م هؿ يمؾ 

ُمـ شمٍمف ذم إطمٙم٤مم سم٤مًمرأي ومٞمتٜم٤مول مجٞمع قمٚمامء اإلؾمالم ٕن يمؾ 

ي وًمق سمتح٘مٞمؼ واطمد ُمـ اعمجتٝمديـ ٓ يًتٖمٜمل ذم اضمتٝم٤مده قمـ ٟمٔمر ورأ

 اعمٜم٤مط وشمٜم٘مٞمحف اًمذي ٓ ٟمزاع ذم صحتف.
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ٕمد حمٜم٦م سموأُم٤م سمح٥ًم اًمٕمٚمٛمٞم٦م ومٝمق ذم قمرف اًمًٚمػ ُمـ اًمرواة 

ظمٚمؼ اًم٘مرآن قمٚمؿ قمغم أهؾ اًمٕمراق وهؿ أهؾ اًمٙمقوم٦م أسمق طمٜمٞمٗم٦م وُمـ 

 .شم٤مسمٕمف ُمٜمٝمؿ.... ا.هـ

ىم٤مل اًمٕمالَُّم٦م اًمٙمقصمري رمحف اهلل: وأُم٤م ختّمٞمص احلٜمٗمٞم٦م مهذا آؾمؿ 

ٓ سمٛمٕمٜمك اًمؼماقم٦م اًم٤ٌمًمٖم٦م ذم آؾمتٜم٤ٌمط وم٤مًمٗم٘مف طمٞمثام يم٤من ومال يّمح إ

يّمحٌف اًمرأي ؾمقاء يم٤من ذم اعمديٜم٦م أو ذم اًمٕمراق وـمقائػ اًمٗم٘مٝم٤مء يمٚمٝمؿ 

إٟمام خيتٚمٗمقن ذم ذوط آضمتٝم٤مد سمام ٓح هلؿ ُمـ اًمدًمٞمؾ وهؿ ُمتٗم٘مقن ذم 

 إظمذ سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م واإلمج٤مع واًم٘مٞم٤مس وٓ ي٘متٍمون قمغم واطمد 

 ُمٜمٝمؿ ا.هـ

وىم٤مل اًمِمٝم٤مب سمـ طمجر اهلٞمتٛمل ذم اخلػمات احل٤ًمن: يتٕملم قمٚمٞمؽ 

أن ٓ شمٗمٝمؿ ُمـ أىمقال اًمٕمٚمامء أي اعمت٠مظمريـ ُمـ أهؾ ُمذهٌف قمـ أيب 

طمٜمٞمٗم٦م وأصح٤مسمف أهنؿ أصح٤مب اًمرأي أن ُمرادهؿ سمذًمؽ شمٜم٘مٞمّمٝمؿ وٓ 

وٓ قمغم ىمقل ط ٟمًٌتٝمؿ إمم أهنؿ ي٘مدُمقن رأهيؿ قمغم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

ـ ذًمؽ صمؿ سمًط رمحف اهلل ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف أسمق طمٜمٞمٗم٦م أصح٤مسمف ٕهنؿ سمراء ُم

وأصح٤مسمف ذم اًمٗم٘مف ُمـ إظمذ سمٙمت٤مب اهلل صمؿ سمًٜم٦م رؾمقًمف صمؿ سم٠مىمقال 

 اًمّمح٤مسم٦م ردًا قمغم ُمـ شمقهؿ ظمالف ذًمؽ.
وقمغم هذا ومٙمالم أهؾ اًمٕمٚمؿ اًمقارد ذم ذم اًمرأي اعمراد سمف اًمرأي 

٘مدري٦م واعمِمٌٝم٦م اعمخ٤مًمػ ًمٚمًٜم٦م اعمتقاشمرة ذم اعمٕمت٘مد يٕمٜمقن سمف اخلقارج واًم

وٟمحقهؿ ُمـ أهؾ اًمٌدع ٓ سمٛمٕمٜمك آضمتٝم٤مد ذم ومروع إطمٙم٤مم ومحٚمف 

 قمغم ظمالف ذًمؽ حتريػ ًمٚمٙمٚمؿ قمـ ُمقاوٕمف.

وراضمع ًمزاُم٤ًم وم٘مف أهؾ اًمٕمراق وطمديثٝمؿ ًمٚمٙمقصمري سمتح٘مٞمؼ أيب 

 همده رمحٝمام اهلل.
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 72ضم٤مء ذم ُمٜمـ اًمرمحـ قمغم اًمت٤مسمٕمل اجلٚمٞمؾ أيب طمٜمٞمٗم٦م اًمٜمٕمامن صـ

 :405إمم صـ

 

اًمِمٌٝم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م: ىم٤مًمقا إن أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م يم٤من ُمـ أهؾ اًمرأي وم٠مضم٤مب 

 قمٚمٞمٝم٤م سم٘مقًمف:

إن أرادوا سم٤مًمرأي اًمٕم٘مؾ اًمّم٤مئ٥م واًمٗمٝمؿ اًمث٤مىم٥م ومٝمق ُمٜم٘م٦ٌم  قلت:

 ذيٗم٦م وم٢من ُمـ ٓ قم٘مؾ ًمف ٓ قمٚمؿ ًمف وًمـ يتؿ أُمر اعمٜم٘مقل إٓ سم٤معمٕم٘مقل.

وإن أرادوا سمف اًم٘مٞم٤مس اًمذي هق أطمد احلج٩م إرسمٕم٦م ومٚمٞمس هذا 

٠مول ىم٤مرورة يُمِنت ذم اإلؾمالم وٓ ظمّمقصٞم٦م ٕيب طمٜمٞمٗم٦م ذم اًم٘مٞم٤مس سم

سمنمـمف اعمٕمتؼم قمٜمد إقمالم سمؾ مجٞمع اًمٕمٚمامء يٕمٞمِمقن ذم ُمْم٤ميؼ إطمقال 

إذا مل جيدوا ذم اعم٠ًمًم٦م ٟمّم٤ًم ُمـ يمت٤مب أوؾمٜم٦م أو إمج٤مع أو أىمْمٞم٦م اًمّمح٤مسم٦م 

شم٤ٌمقمف يمام سح سمف اًمِمٕمراين ذم اعمٞمزان وٓ قمؼمة سم٘مقل داود اًمٔم٤مهري وأ

 طمٞم٨م أٟمٙمروا اًم٘مٞم٤مس رأؾم٤ًم.

ىم٤مل اًمٜمقوي ذم هتذي٥م إؾمامء واًمٚمٖم٤مت ذم شمرمج٦م داود هذا: ىم٤مل 

إُم٤مم احلرُملم اًمذي ذه٥م إًمٞمف أهؾ اًمتح٘مٞمؼ أن ُمٜمٙمري اًم٘مٞم٤مس ٓ ُيٕمدون 

ُمـ قمٚمامء إُم٦م ومحٚم٦م اًمنميٕم٦م ٕهنؿ ُمٕم٤مٟمدون وُم٤ٌمهتقن ومٞمام صم٧ٌم 

قمـ آضمتٝم٤مد وٓ شمٗمل اؾمتٗم٤مو٦م وشمقاشمرًا ٕن ُمٕمٔمؿ اًمنميٕم٦م ص٤مدرة 

اًمٜمّمقص سمٕمنم ُمٕمِم٤مره٤م وه١مٓء ُمٚمتح٘مقن سم٤مًمٕمقام ا.هـ ُمـ ومتح اعمٌلم 

 .30صـ

وذم دراؾم٤مت اًمٚمٌٞم٥م عمٜمال ُمٕملم: ٓ ؿمؽ أّن ذم قمٚمامء إُم٦م ممـ 

ْك فم٤مهري٦م وهؿ ذم اًمتح٘مٞمؼ قم٤ٌمرة  ٛمَّ ًَ شمٕمٚمؼ مهذا احلدي٨م اًمٙمريؿ ـم٤مئٗم٦م شُم

قمغم اًمٔم٤مهري٦م  قمـ أصح٤مب داود اًمٔم٤مهري ظم٤مص٦م وقمٜمل يمؾ ُمـ يم٤من

اعمحْم٦م اًمتل شمًٛمك ضم٤مُمدة ذم إـمالق اًمٕمٚمامء وذًمؽ ًمٕمدم ىمقهلؿ 

سم٤مًم٘مٞم٤مس ُمٓمٚمً٘م٤م طمتك ذم اًمٕمٚم٦م اعمٜمّمقص٦م واجلٚمٞم٦م سمؾ ُم٤م يؽماءى أي ُمـ 

أىمقاهلؿ أهنؿ ٓ ي٘مقًمقن سم٤مٓؾمتٜم٤ٌمط رأؾًم٤م وهؿ مم٤م ٓ يٕمتد مهؿ أئٛم٦م 
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احلدي٨م واًمٗم٘مف طمتك ىم٤مل اًمًٞمقـمل وهمػمه: إن اإلمج٤مع ٓ يٜمخرق 

سمخالومٝمؿ وُمذهٌٝمؿ ُمردود سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م اًمٜم٤مـم٘ملم سمجقاز آؾمتٜم٤ٌمط 

ا.هـ ُمـ شمذيمرة اًمراؿمد ط وإقمامل اًمٗمٙمر ذم يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

 . 269صـ

وىمد أـم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم أقمالم اعمقىمٕملم ذم إصم٤ٌمت اًم٘مٞم٤مس وسمًط 

اًمٙمالم ومٞمف وىمًؿ اًمرأي إمم حمٛمقد وُمذُمقم وىم٤مل: اًمرأي اعمحٛمقد هق 

 قاع:أٟم

اًمٜمقع إول: رأي أوم٘مف إُم٦م وأسمره٤م ىمٚمقسم٤ًم وأقمٛم٘مٝمؿ قمٚماًم وأىمٚمٝمؿ 

شمٙمٚمٗم٤ًم، وأصحٝمؿ ُم٘مّمقدًا وأيمٛمٚمٝمؿ ومٓمرًة وأمتٝمؿ إدرايم٤م وأصٗم٤مهؿ 

أذه٤مٟم٤ًم اًمذيـ ؿم٤مهدوا اًمتٜمزيؾ وقمرومقا اًمت٠مويؾ وومٝمٛمقا ُم٘م٤مصد اًمرؾمقل 

 .(20)ومٜم٦ًٌم رأي ُمـ سمٕمدهؿ إًمٞمٝمؿ يمٜم٦ًٌم ىمدرهؿ إمم ىمدرهؿط 

: ُمـ اًمرأي اعمحٛمقد: اًمرأي اًمذي يٗمن اًمٜمّمقص اًمٜمقع اًمث٤مين

ويٌلم وضمف اًمدًٓم٦م ُمٜمٝم٤م وي٘مرره٤م ويقوح حم٤مؾمٜمٝم٤م ويًٝمؾ ـمريؼ 

آؾمتٜم٤ٌمط ُمٜمٝم٤م يمام ىم٤مل قمٌدان ؾمٛمٕم٧م قمٌداهلل سمـ اعم٤ٌمرك ي٘مقل: ًمٞمٙمـ 

اًمذي شمٕمتٛمد قمٚمٞمف إصمر وظمذ ُمـ اًمرأي ُم٤م يٗمن ًمؽ احلدي٨م ا.هـ 

4/28-29 . 

ٞمؾ هذا اًمٜمقع وم٘مد شم٘مدم قمـ اسمـ ىمٚم٧م: ورأي أيب طمٜمٞمٗم٦م ُمـ ىمٌ

اعم٤ٌمرك أٟمف ىم٤مل: ٓ شم٘مقًمقا رأي أيب طمٜمٞمٗم٦م سمؾ ىمقًمقا شمٗمًػم احلدي٨م ذيمره 

 اًمًٞمقـمل.

 

 
                                                           

وأسمق طمٜمٞمٗم٦م أيمؼم أظمذيـ مهذا اًمٜمقع وم٢من أىمقال اًمّمح٤مسم٦م ( 20)

وومت٤مواهؿ طمج٦م قمٜمده يؽمك سمف اًم٘مٞم٤مس يمام سمًٓمٜم٤م اًم٘مقل ذم ُم٘مدُم٦م 

 ُمٜمف. 79اإلقمالء ومٚمؽماضمع اعم١مًمػ ىمٚم٧م اٟمٔمر صـ
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 قال ابن القيم:
اًمٜمقع اًمث٤مًم٨م: ُمـ اًمرأي اعمحٛمقد اًمذي شمقاـم٠مت قمٚمٞمف إُم٦م وشمٚم٘م٤مه 

ظمٚمٗمٝمؿ قمـ ؾمٚمٗمٝمؿ ومام شمقاـم١ما قمٚمٞمف ُمـ اًمرأي ٓ يٙمقن إٓ صقاسم٤ًم يمام 

)أرى رؤي٤ميمؿ ىمد ط: ٞمف ُمـ اًمرواي٦م واًمرؤي٤م وىمد ىم٤مل اًمٜمٌل شمقاـم١ما قمٚم

شمقاـم١م رؤي٤م اعم١مُمٜملم( وم٤مُٕم٦م ط شمقاـم٠مت ذم اًمًٌع إواظمر وم٤مقمتؼم 

ُمٕمّمقُم٦م ومٞمام شمقاـم٠مت قمٚمٞمف ُمـ روايتٝم٤م ورؤي٤مه٤م وًمذًمؽ يم٤من ُمـ ؾمداد 

اًمرأي وإص٤مسمتف أن يٙمقن ؿمقرى سملم أهٚمف وٓ يٜمٗمرد سمف واطمد وىمد ُمدح 

اعم١مُمٜملم سمٙمقن أُمرهؿ ؿمقرى سمٞمٜمٝمؿ ويم٤مٟم٧م اًمٜم٤مزًم٦م إذا  اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم

ًمٞمس قمٜمده ومٞمٝم٤م ٟمص قمـ اهلل  ٟمزًم٧م سم٠مُمػم اعم١مُمٜملم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

صمؿ ضمٕمٚمٝم٤م ؿمقرى ط مجع هل٤م أصح٤مب رؾمقل اهلل ط وٓ قمـ رؾمقًمف 

 سمٞمٜمٝمؿ وىم٤مل احلٛمٞمدي طمدصمٜم٤م ؾمٗمٞم٤من طمدصمٜم٤م اًمِمٞم٤ٌمين قمـ اًمِمٕمٌل ىم٤مل:

ك أُمر ٓ سمد ُمٜمف وم٤مٟمٔمر ُم٤م ذم يمت٤مب يمت٥م قمٛمر إمم ذيح ىم٤مل: )إذا طمي

وم٢من مل يٙمـ ومٗمٞمام ط اهلل وم٤مىمض سمف وم٢من مل يٙمـ ومٗمٞمام ىم٣م سمف رؾمقل اهلل 

ىم٣م سمف اًمّم٤محلقن وأئٛم٦م اًمٕمدل وم٢من مل يٙمـ وم٠مٟم٧م سم٤مخلٞم٤مر وم٢من ؿمئ٧م 

وم٤مضمتٝمد رأيؽ وإن ؿمئ٧م أن شم١ماُمرين وٓ أرى ُم١ماُمرشمؽ إي٤مي إٓ ظمػمًا 

 . 4/30ًمؽ واًمًالم( ُمٜمف 

يب طمٜمٞمٗم٦م ىمد دون يمذًمؽ سم٤مًمِمقرى وىمد شم٘مدم أن ىمٚم٧م: ووم٘مف أ

اًمذيـ دوٟمقا يمت٥م أيب طمٜمٞمٗم٦م ُمـ أصح٤مسمف يم٤مٟمقا أرسمٕملم رضماًل وم٢مذا ٟمزًم٧م 

ٟم٤مزًم٦م ؿم٤مورهؿ وؾم٤مءهلؿ وؾمٛمع ُم٤م قمٜمدهؿ ُمـ أصم٤مر وإطم٤مدي٨م 

وي٘مقل ُم٤م قمٜمده طمتك يتٗم٘مقا قمغم أطمد إىمقال ومٞم٠مُمر سم٢مصم٤ٌمشمف ويمت٤مسمتف 

وم٠ًمًمف قمـ ُم٠ًمًم٦م وم٘م٤مل: قمٚمٞمؽ وشم٘مدم أيْم٤ًم قمـ إقمٛمش وضم٤مءه رضمؾ 

سم٠مهؾ شمٚمؽ احلٚم٘م٦م وم٢مهنؿ إذا وىمٕم٧م هلؿ ُم٠ًمًم٦م ٓ يزاًمقن يديروهن٤م طمتك 

 وشم٘مدم ُمثؾ ذًمؽ قمـ ويمٞمع أيْم٤ًم. –أيب طمٜمٞمٗم٦م يٕمٜمل طمٚم٘م٦م  –يّمٞمٌقه٤م 
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 قال ابن القيم:
اًمٜمقع اًمراسمع: ُمـ اًمرأي اعمحٛمقد: أن يٙمقن سمٕمد ـمٚم٥م قمٚمؿ 

رآن ومٗمل اًمًٜم٦م وم٢من مل جيده٤م ذم اًمقاىمٕم٦م قمـ اًم٘مرآن وم٢من مل جيده٤م ذم اًم٘م

اًمًٜم٦م ومٗمٞمام ىم٣م سمف اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمدون أو اصمٜم٤من أو واطمد وم٢من مل جيد ومٗمٞمام 

وم٢من مل جيده اضمتٝمد رأيف وٟمٔمر إمم أىمرب ذًمؽ  ىم٤مًمف واطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م 

وأىمْمٞم٦م أصح٤مسمف ومٝمذا هق اًمرأي ط ُمـ يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم وؾمٜم٦م رؾمقًمف 

 سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤ًم قمٚمٞمف. اًمذي ؾمقهمف اًمّمح٤مسم٦م واؾمتٕمٛمٚمقه وأىمر

ىم٤مل قمكم سمـ اجلٕمد: أٟم٠ٌمٟم٤م ؿمٕم٦ٌم قمـ ؾمٞم٤مر قمـ اًمِمٕمٌل ىم٤مل: أظمذ 

قمٛمر ومرؾم٤ًم ُمـ رضمؾ قمغم ؾمقم ومحٛمؾ قمٚمٞمف ومٕمٓم٥م ومخ٤مصٛمف اًمرضمؾ 

وم٘م٤مل قمٛمر: اضمٕمؾ سمٞمٜمل وسمٞمٜمؽ رضماًل وم٘م٤مل اًمرضمؾ: إين أرى سمنميح 

اًمٕمراىمل وم٘م٤مل ذيح: أظمذشمف ؾمٚمٞماًم صحٞمح٤ًم وم٠مٟم٧م ًمف و٤مُمـ طمتك شمرده 

ىم٤مل: ُم٤م اؾمت٤ٌمن ًمؽ ُمـ ؾمٚمٞماًم ىم٤مل: ومٙم٠مٟمف أقمجٌف ومٌٕمثف ىم٤موٞم٤ًم وصحٞمح٤ًم 

ومال شم٠ًمل قمٜمف، وإن مل يًتٌـ ذم يمت٤مب اهلل ومٛمـ اًمًٜم٦م، وم٢من مل يمت٤مب اهلل 

 دمده ذم اًمًٜم٦م وم٤مضمتٝمد رأيؽ.

وىم٤مل أسمق قمٌٞمد: طمدصمٜم٤م يمثػم سمـ هِم٤مم قمـ ضمٕمٗمر سمـ سمرىم٤من وىم٤مل 

 اًمٕمقام وىم٤مل أسمق ٟمٕمٞمؿ قمـ ضمٕمٗمر سمـ سمرىم٤من قمـ ُمٕمٛمر اًمٌٍمي قمـ أيب

ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م: طمدصمٜم٤م إدريس أسمق قمٌداهلل سمـ إدريس ىم٤مل: أشمٞم٧م ؾمٕمد 

سمـ أيب سمردة وم٠ًمًمتف قمـ رؾمؾ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب اًمتل يم٤من يٙمت٥م مه٤م إمم 

أيب ُمقؾمك إؿمٕمري ويم٤من أسمق ُمقؾمك ىمد أوص مه٤م إمم أيب سمردة وم٠مظمرج 

ىم٤مل: يمت٥م  إًمٞمف يمت٤ًٌم ومرأي٧م ذم يمت٤مب ُمٜمٝم٤م رضمٕمٜم٤م إمم طمدي٨م أيب اًمٕمقام

أُم٤م سمٕمد وم٢من اًم٘مْم٤مء ومريْم٦م حمٙمٛم٦م  "قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب إمم أيب ُمقؾمك: 

وؾمٜم٦م ُمتٌٕم٦م إمم أن ىم٤مل صمؿ اًمٗمٝمؿ اًمٗمٝمؿ ومٞمام أوزم إًمٞمؽ مم٤م ورد قمٚمٞمؽ مم٤م 

ًمٞمس ذم ىمرآن وٓ ؾمٜم٦م صمؿ ىم٤ميس إُمقر قمٜمد ذًمؽ واقمرف إُمث٤مل صمؿ 

دي٨م. ىم٤مل احل "اقمٛمد ومٞمام شمرى إمم أطمٌٝم٤م إمم اهلل شمٕم٤ممم وأؿمٌٝمٝم٤م ًمٚمحؼ 

اسمـ اًم٘مٞمؿ: وهذا يمت٤مب ضمٚمٞمؾ شمٚم٘م٤مه اًمٕمٚمامء سم٤مًم٘مٌقل وسمٜمقا قمٚمٞمف أصقل 
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احلٙمؿ واًمِمٝم٤مدة واحل٤ميمؿ واعمٗمتل أطمقج رء إًمٞمف وإمم شم٠مُمٚمف واًمتٗم٘مف 

 . 4/34ومٞمف ا.هـ 

وىم٤مل سمٕمد إصم٤ٌمت اًمتٕمٚمٞمؾ وىمٞم٤مس اًمٜمٔمػم واقمت٤ٌمر اعمثؾ ذم اًم٘مرآن 

٘م٤مسمف يمٚمف ىم٤مئؿ مهذا : ومٝمذا ذع اهلل وىمدره ووطمٞمف وصمقاسمف وقم474صـ

إصؾ وهق إحل٤مق اًمٜمٔمػم سم٤مًمٜمٔمػم واقمت٤ٌمر اعمثؾ سم٤معمثؾ ومهذا يذيمر 

اًمِم٤مرع اًمٕمٚمؾ وإوص٤مف اعمٜمزه٦م واعمٕم٤مين اعمٕمتؼمة ذم إطمٙم٤مم اًم٘مدري٦م 

واًمنمقمٞم٦م واجلزئٞم٦م ًمٞمدل سمذًمؽ قمغم شمٕمٚمؼ احلٙمؿ مه٤م أيـ وضمدت 

اىمتْم٤مءه٤م  واىمتْم٤مءه٤م ٕطمٙم٤مُمٝم٤م وقمدم ختٚمٗمٝم٤م قمٜمٝم٤م إٓ عم٤مٟمع يٕم٤مرض

 ا.هـ .

ُمٕم٤مًذا قمغم اضمتٝم٤مد رأيف ومٞمام مل جيد ط وىمد أىمر اًمٜمٌل  قال ابن القوم:

ومٞمف ٟمّم٤ًم قمـ اهلل ورؾمقًمف وم٘م٤مل ؿمٕم٦ٌم طمدصمٜمل أسمق قمقن قمـ احل٤مرث سمـ 

عم٤م ط قمٛمرو قمـ أٟم٤مس ُمـ أصح٤مب ُمٕم٤مذ قمـ ُمٕم٤مذ: أن رؾمقل اهلل 

سمٕمثف إمم اًمٞمٛمـ ىم٤مل )يمٞمػ شمّمٜمع إن قمرض ًمؽ ىمْم٤مء؟ ىم٤مل: أىميض 

ط ٤مل: ومًٌٜم٦م رؾمقل اهلل ت٤مب اهلل ىم٤مل: وم٢من مل يٙمـ ذم يمت٤مب اهلل؟ ىمسمٙم

؟ ىم٤مل: اضمتٝمد رأيل وٓ آًمق ىم٤مل: طمل يٙمـ ذم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل ىم٤مل: وم٢من 

هلل اًمذي وومؼ رؾمقَل  صدري صمؿ ىم٤مل: احلٛمدط وميب رؾمقل اهلل 

رؾمقِل اهلل عم٤م يريض رؾمقَل اهلل( ومٝمذا احلدي٨م وإن يم٤من قمـ همػم ُمًٛملم 

ُمٕم٤مذ ومال ييه ذًمؽ ٕٟمف يدل قمغم ؿمٝمرة احلدي٨م وأن  ومٝمؿ أصح٤مب

ث سمف قمٛمرو سمـ احل٤مرث قمـ مج٤مقم٦م ُمـ أصح٤مب ُمٕم٤مذ ٓ  اًمذي طمدَّ

واطمد ُمٜمٝمؿ وهذا أسمٚمغ ذم اًمِمٝمرة ُمـ أن يٙمقن قمـ واطمد ُمٜمٝمؿ ًمق ؾمٛمل 

يمٞمػ وؿمٝمرة أصح٤مب ُمٕم٤مذ سم٤مًمٕمٚمؿ واًمديـ واًمٗمْمؾ واًمّمدق سم٤معمحؾ 

ٝمؿ وٓ يمذاب وٓ جمروح سمؾ اًمذي ٓ خيٗمك وٓ ُيٕمرف ذم أصح٤مسمف ُُمت

أصح٤مسمف ُمـ أوم٤موؾ اعمًٚمٛملم وظمٞم٤مرهؿ ٓ يِمؽ أهؾ اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٜم٘مؾ ذم 

ذًمؽ يمٞمػ وؿمٕم٦ٌم طم٤مُمؾ ًمقاء هذا احلدي٨م وىمد ىم٤مل سمٕمض أئٛم٦م 

احلدي٨م: إذا رأي٧م ؿمٕم٦ٌم ذم إؾمٜم٤مد وم٤مؿمدد يديؽ سمف ىم٤مل أسمق سمٙمر اخلٓمٞم٥م 
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ُمٕم٤مذ وهذا وىمد ىمٞمؾ: إن قم٤ٌمدة سمـ ُٟمز رواه قمـ قمٌداًمرمحـ سمـ هُمٜمؿ قمـ 

إؾمٜم٤مد ُمتّمؾ ورضم٤مًمف ُمٕمروومقن سم٤مًمث٘م٦م قمغم أن أهؾ اًمٕمٚمؿ ىمد ٟم٘مٚمقه 

واطمتجقا سمف ومقىمٗمٜم٤م سمذًمؽ قمغم صحتف قمٜمدهؿ يمام وىمٗمٜم٤م قمغم صح٦م ىمقل 

)ٓ وصٞم٦م ًمقارث( وىمقًمف ذم اًمٌحر: )هق اًمٓمٝمقر ُم٤مؤه ط: رؾمقل اهلل 

احِلؾ ُمٞمتتف( وىمقًمف )اًمدي٦م قمغم اًمٕم٤مىمٚم٦م( وإن يم٤مٟم٧م هذه إطم٤مدي٨م ٓ 

٧ٌم ُمـ ضمٝم٦م اإلؾمٜم٤مد وًمٙمـ عم٤م ٟم٘مٚمٝم٤م اًمٙم٤موم٦م قمـ اًمٙم٤موم٦م همٜمقا سمّمحتٝم٤م شمث

قمٜمدهؿ قمـ ـمٚم٥م اإلؾمٜم٤مد هل٤م ومٙمذًمؽ طمدي٨م ُمٕم٤مذ عم٤م اطمتجقا سمف مجٞمٕم٤ًم 

 همٜمقا قمـ ـمٚم٥م اإلؾمٜم٤مد ا.هـ يمالُمف. 

صمؿ أـم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم إصم٤ٌمت اًم٘مٞم٤مس وأصم٧ٌم قمـ اًمّمح٤مسم٦م أهنؿ 

سملم ذًمؽ ذم صمالث وسمٕمده يمثػمًا ط اضمتٝمدوا سمرأهيؿ ذم زُمـ اًمٜمٌل 

ُمثٚمقا اًمقىم٤مئع سمٜمٔم٤مئره٤م وؿمٌٝمقه٤م  ورىم٤مت يم٤ٌمر صمؿ ىم٤مل: وم٤مًمّمح٤مسم٦م 

سم٠مُمث٤مهل٤م وردوا سمٕمْمٝم٤م إمم سمٕمض ذم أطمٙم٤مُمٝم٤م وومتحقا ًمٚمٕمٚمامء سم٤مب 

 .4/478آضمتٝم٤مد وهنجقا هلؿ ـمري٘مف وسمٞمٜمقا هلؿ ؾمٌٞمٚمف ا.هـ 

ىمٚم٧م: ورأي أيب طمٜمٞمٗم٦م ذم اعم٤ًمئؾ آضمتٝم٤مدي٦م ُمقاومؼ ًمٚمٜمقع اًمراسمع 

اًمذي ذيمره اسمـ اًم٘مٞمؿ ومحده وم٘مد ىم٤مل اًمّمّٖم٤مين قمـ اسمـ ُمٕملم:  أيْم٤مً 

ؾمٛمٕم٧م قمٌٞمد اهلل سمـ أيب ىمرة ي٘مقل: ؾمٛمٕم٧م حيٞمك سمـ اًمُييس ي٘مقل: 

ؾمٛمٕم٧م ؾمٗمٞم٤من اًمثقري وأشم٤مه رضمؾ وم٘م٤مل: ُم٤م شمٜم٘مؿ قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م؟ ىم٤مل: 

وُم٤مًمف؟ ىم٤مل: ؾمٛمٕمتف ي٘مقل: آظمذ سمٙمت٤مب اهلل وم٢من مل أضمد ومًٌٜم٦م رؾمقل اهلل 

د ومٌ٘مقل اًمّمح٤مسم٦م آظمذ سم٘مقل ُمـ ؿمئ٧م ُمٜمٝمؿ وٓ أظمرج وم٢من مل أضمط 

قمـ ىمقهلؿ إمم ىمقل همػمهؿ وم٠مُم٤م إذا اٟمتٝمك إُمر إمم إسمراهٞمؿ واًمِمٕمٌل 

واسمـ ؾمػميـ وقمٓم٤مء وم٘مقم اضمتٝمدوا وم٠مضمتٝمد يمام اضمتٝمدوا ذيمره احل٤مومظ 

 .40/454ذم هتذي٥م اًمتٝمذي٥م 

ط وىمد ضم٤مء ذم رواي٦م قمٜمف أٟمف يم٤من ي٘مقل: ُم٤م ضم٤مء قمـ رؾمقل اهلل 

 اًمرأس واًمٕملم سم٠ميب هق وأُمل وًمٞمس ًمٜم٤م خم٤مًمٗمتف وُم٤م ضم٤مءٟم٤م قمـ ومٕمغم

 أصح٤مسمف ختػمٟم٤م وُم٤م ضم٤مءٟم٤م قمـ همػمهؿ ومٝمؿ رضم٤مل وٟمحـ رضم٤مل.
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ويم٤من أسمق ُمٓمٞمع اًمٌٚمخل ي٘مقل: يمٜم٧م يقُم٤ًم قمٜمد اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م ذم 

ضم٤مُمع اًمٙمقوم٦م ومدظمؾ قمٚمٞمف ؾمٗمٞم٤من اًمثقري وُم٘م٤مشمؾ سمـ طمٞم٤من ومح٤مد سمـ 

ُمـ اًمٕمٚمامء ومٙمٚمٛمقا أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م وىم٤مًمقا: ؾمٚمٛم٦م وضمٕمٗمر اًمّم٤مدق وهمػمهؿ 

سمٚمٖمٜم٤م أٟمؽ شمٙمثر ُمـ اًم٘مٞم٤مس ذم اًمديـ وإٟم٤م ٟمخ٤مف قمٚمٞمؽ ُمٜمف وم٢من أول ُمـ 

ىم٤مس إسمٚمٞمس ومٜم٤مفمرهؿ اإلُم٤مم ُمـ سمٙمرة هن٤مر اجلٛمٕم٦م إمم اًمزوال وقمرض 

٤مًمًٜم٦م صمؿ سم٠مىمْمٞم٦م قمٚمٞمٝمؿ ُمذهٌف وىم٤مل: إين أىمدم اًمٕمٛمؾ سمٙمت٤مب اهلل صمؿ سم

غم ُم٤م اظمتٚمٗمقا ومٞمف وطمٞمٜمئٍذ أىمٞمس وم٘م٤مُمقا ُم٤م اشمٗم٘مقا قمٚمٞمف قماًمّمح٤مسم٦م ُم٘مدُم٤ًم 

يمٚمٝمؿ وىمٌٚمقا يده وريمٌتٞمف وىم٤مًمقا ًمف: أٟم٧م ؾمٞمد اًمٕمٚمامء وم٤مقمػ قمٜم٤م ومٞمام 

 ُم٣م ُمـ وىمٞمٕمتٜم٤م ومٞمؽ سمٖمػم قمٚمؿ وم٘م٤مل: همٗمر اهلل ًمٜم٤م وًمٙمؿ أمجٕملم.

ىمٚم٧م: وم٢من أرادوا سمٙمقن أيب طمٜمٞمٗم٦م ُمـ أهؾ اًمرأي أٟمف يم٤من ي٘مدم 

 يمام شمٌلم مم٤م شم٘مدم. اًم٘مٞم٤مس قمغم احلدي٨م ومٝمق ومري٦م سمال ُمري٦م 

وروى اإلُم٤مم أسمق ضمٕمٗمر اًمِمٞمزاُم٤مري سمًٜمده اعمتّمؾ إمم اإلُم٤مم أٟمف 

يم٤من ي٘مقل: يمذب واهلل واومؽمى قمٚمٞمٜم٤م ُمـ ي٘مقل قمٜم٤م أٟمٜم٤م ٟم٘مدم اًم٘مٞم٤مس قمغم 

ي٘مقل: ٟمحـ ٓ ٟم٘مٞمس  اًمٜمص وهؾ حيت٤مج سمٕمد اًمٜمص إمم ىمٞم٤مس؟ ويم٤من 

شمٚمؽ اعم٠ًمًم٦م ُمـ  إٓ قمٜمد اًميورة اًمِمديدة وذًمؽ أٟم٤م ٟمٜمٔمر أوًٓ ذم دًمٞمؾ

اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وأىمْمٞم٦م اًمّمح٤مسم٦م وم٢من مل ٟمجد دًمٞماًل ىمًٜم٤م طمٞمٜمئذ ُمًٙمقشم٤ًم 

 . 53قمٜمف قمغم ُمٜمٓمقق سمف سمج٤مُمع احت٤مد سمٞمٜمٝمام ا.هـ ُمـ اعمٞمزان ًمٚمِمٕمراين صـ

وروى اًمًٞمقـمل ُمـ شم٤مريخ سمخ٤مرى قمـ ٟمٕمٞمؿ سمـ قمٛمر ىم٤مل: 

أومتل  ؾمٛمٕم٧م أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م ي٘مقل: قمج٤ًٌم ًمٚمٜم٤مس ي٘مقًمقن إين أومتل سم٤مًمرأي ُم٤م

وذم ُمٜم٤مىم٥م اًم٘م٤مري قمـ أيب 28إٓ سم٤مٕصمر ا.هـ ُمـ شمٌٞمض اًمّمحٞمٗم٦م صـ

يقؾمػ إٟمف يم٤من إذا وردت طم٤مدصم٦م ىم٤مل اإلُم٤مم هؾ قمٜمديمؿ أصمر؟ وم٢من يم٤من 

قمٜمدٟم٤م أو قمٜمده أصمر أظمذ سمف وإن اظمتٚمٗم٧م أصم٤مر أظمذ سم٤مٕيمثر وإٓ أظمذ 

 . 473سم٤مًم٘مٞم٤مس ا.هـ 
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ٌٚمخل ىمٚم٧م وروى حمٛمد سمـ ؾمالم اًمٌٚمخل قمـ حيٞمك سمـ ُٟمّمػم اًم

ٕمحد ُم٤م اًمذي شمٜم٘مؿ قمغم هذا اًمرضمؾ؟ يٕمٜمل أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م؟ ىم٤مل: اًمرأي 

وم٘مٚم٧م ًمف: هذا ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس أمل يتٙمٚمؿ سم٤مًمرأي؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ وًمٙمـ رأي 

أيب طمٜمٞمٗم٦م ظُمٚمَِّد ذم اًمٙمت٥م وم٘مٚم٧م ىمد ظُمٚمَِّد رأي ُم٤مًمؽ ذم اًمٙمت٥م؟ ىم٤مل: 

تف وذم هذا أسمق طمٜمٞمٗم٦م أيمثر رأًي٤م ُمٜمف. وم٘مٚم٧م ًمف: ومٝماّل شمٙمٚمٛمتؿ ذم هذا سمحّم

 . 2/448سمحّمتف؟ ىم٤مل: ومًٙم٧م ُمـ اجلقاهر اعمْمٞم٦م 

وذيمر ذم اخلػمات احل٤ًمن قمـ اسمـ قمٌد اًمؼم أيْم٤ًم يمام ذم اًمتٕمٚمٞمؼ 

ومتٌلم سمذًمؽ أن اًمٙمالم ذم أيب  32اعمٛمجد قمغم ُمقـم٠م اإلُم٤مم حمٛمد صـ

طمٜمٞمٗم٦م ٕضمؾ اًمرأي حت٤مُمؾ حمض ٕٟمف مل يًٚمؿ ُمٜمف جمتٝمد ىمط يمامًمؽ 

 واعمذُمقم إٟمام هق اًمرأي ذم ُمٕمرض اًمٜمص واًمِم٤مومٕمل ريض اهلل قمٜمٝمام

 وأسمق طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم سمريء ُمٜمف.

 ىم٤مل اًمِمٕمراين ذم ُمٞمزاٟمف: وأُم٤م ُم٤م ُيٜم٘مؾ قمـ إئٛم٦م إرسمٕم٦م 

أمجٕملم ذم ذم اًمرأي وم٠موهلؿ شمؼمي٤ًم ُمـ يمؾ رأي خي٤مًمػ فم٤مهر اًمنميٕم٦م 

ظمالف ُم٤م يْمٞمٗمف إًمٞمف سمٕمض  اإلُم٤مم أسمق طمٜمٞمٗم٦م اًمٜمٕمامن سمـ صم٤مسم٧م 

تٕمّمٌلم وي٤م ومْمٞمحتف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م قمٜمد اإلُم٤مم إذا وىمع اًمقضمف ذم اًمقضمف اعم

وم٢مّن ُمـ يم٤من ذم ىمٚمٌف ٟمقر ٓ يتجرأ أن يذيمر أطمدًا ُمـ إئٛم٦م سمًقء وأيـ 

اعم٘م٤مم ُمـ اعم٘م٤مم؟ إذ إئٛم٦م يم٤مًمٜمجقم ذم اًمًامء وهمػمهؿ يم٠مهؾ إرض 

 اًمذيـ ٓ يٕمرومقن ُمـ اًمٜمجقم إٓ ظمٞم٤مهل٤م قمغم وضمف اعم٤مء.

ًمِمٞمخ حمٞمل اًمديـ ذم اًمٗمتقطم٤مت اعمٙمٞم٦م سمًٜمده إمم اإلُم٤مم وىمد روى ا

أيب طمٜمٞمٗم٦م أٟمف يم٤من ي٘مقل إي٤ميمؿ واًم٘مقل ذم ديـ اهلل سم٤مًمرأي وقمٚمٞمٙمؿ سم٤مشم٤ٌمع 

 اًمًٜم٦م ومٛمـ ظمرج قمٜمٝم٤م وؾ.

ودظمؾ قمٚمٞمف ُمرة رضمؾ ُمـ أهؾ اًمٙمقوم٦م واحلدي٨م ي٘مرأ قمٜمده وم٘م٤مل 

ف: اًمرضمؾ دقمقٟم٤م ُمـ هذه إطم٤مدي٨م ومزضمره اإلُم٤مم أؿمد اًمزضمر وىم٤مل ًم

 ًمقٓ اًمًٜم٦م ُم٤م ومٝمؿ أطمدٟم٤م اًم٘مرآن.
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ويم٤من ي٘مقل: قمٚمٞمٙمؿ سمآصم٤مر ُمـ ؾمٚمػ وإي٤ميمؿ وآراء اًمرضم٤مل وإن 

 زظمرومقه سم٤مًم٘مقل وم٢من إُمر يٜمجكم طملم يٜمجكم وأٟمتؿ قمغم ساط ُمًت٘مٞمؿ.

وىمٞمؾ ًمف ُمرة: ىمد شمرك اًمٜم٤مس اًمٕمٛمؾ سم٤محلدي٨م وأىمٌٚمقا قمغم ؾمامقمف 

 : ٟمٗمس ؾمامقمٝمؿ ًمٚمحدي٨م قمٛمؾ سمف.وم٘م٤مل 

مل شمزل اًمٜم٤مس ذم صالح ُم٤م دام ومٞمٝمؿ ُمـ يٓمٚم٥م احلدي٨م ويم٤من ي٘مقل: 

ٕطمد أن  (24)وم٢مذا ـمٚمٌقا اًمٕمٚمؿ سمال طمدي٨م ومًدوا ويم٤من ي٘مقل ٓ يٜمٌٖمل

ويم٤من جيٛمع  (22)شم٘مٌٚمفط ي٘مقل ىمقًٓ طمتك يٕمٚمؿ أن ذيٕم٦م رؾمقل اهلل 

اًمٕمٚمامء ذم يمؾ ُم٠ًمًم٦م مل جيدوه٤م سحي٦م ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ويٕمٛمؾ سمام 

٤من يٗمٕمؾ إذا اؾمتٜمٌط طمٙماًم ومال يٙمتٌف طمتك جيٛمع يتٗم٘مقن قمٚمٞمف ومٞمٝم٤م يمذًمؽ يم

ايمتٌف ومٛمـ يم٤من   وم٢من روقه ىم٤مل ٕيب يقؾمػ (23)قمٚمٞمف قمٚمامء قمٍمه

قمغم هذا اًم٘مدم ُمـ اشم٤ٌمع اًمًٜم٦م يمٞمػ جيقز ٟمًٌتف إمم اًمرأي؟ ُمٕم٤مذ اهلل أن 

 . 48-47ي٘مع ُمثؾ ذًمؽ ُمـ قم٤مىمؾ صـ

 وىم٤مل أيْم٤ًم: وىمد شمتٌٕم٧م سمحٛمد اهلل أىمقاًمف وأىمقال أصح٤مسمف يمام

أًمٗم٧م يمت٤مب أدًم٦م اعمذاه٥م ومٚمؿ أضمد ىمقًٓ ُمـ أىمقاًمف أو أىمقال أشم٤ٌمقمف إٓ 

وهق ُمًتٜمٌد إمم آي٦م أو طمدي٨م أو أصمر أو إمم ُمٗمٝمقم ذًمؽ أو طمدي٨م 

وٕمٞمػ يمثرت ـمرىمف أو إمم ىمٞم٤مس صحٞمح قمغم أصؾ صحٞمح ومٛمـ أراد 

 .52اًمقىمقف قمغم ذًمؽ ومٚمٞمٓم٤مًمع يمت٤ميب اعمذيمقر صـ

دشمف ذم هم٤مي٦م آطمتٞم٤مط واًمقرع وىم٤مل أيْم٤ًم: وم٢مين شمتٌٕم٧م ُمذهٌف ومقضم

ٕن اًمٙمالم صٗم٦م اعمتٙمٚمؿ وىمد أمجع اًمًٚمػ واخلٚمػ قمغم يمثرة ورع 

اإلُم٤مم ويمثرة اطمتٞم٤مـمف ذم اًمديـ وظمقومف ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ومال يٜمِم٠م قمٜمف ُمـ 

                                                           

 ( ٓ يٜمٌٖمل : أي ٓ جيقز اعم١مًمػ.24)

( هذا ذم طمؼ اعمجتٝمد أهؾ اًمٜمٔمر واًمٕم٤مُمل يتٌع اعمجتٝمد صم٘م٦م ُمٜمف 22)

 يٜمف.سمٕمٚمٛمف ود

 ( أي قمٚمامء جمٚمًف يمام شم٘مدم.23)
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 .57إىمقال إٓ ُم٤م يم٤من قمغم ؿم٤ميمٚم٦م طم٤مًمف صـ

وىم٤مل أيْم٤ًم: إن إئٛم٦م يمٚمٝمؿ قمغم هدى ُمـ رمهؿ وإٟمف ُم٤م أطمٌد 

طمٍد ذم ىمقل ُمـ أىمقاهلؿ إٓ جلٝمٚمف سمف إُم٤م ُمـ طمٞم٨م دًمٞمٚمف وإُم٤م ـمٕمـ ذم أ

ُمـ طمٞم٨م دىم٦م ُمداريمف قمٚمٞمف ٓؾمٞمام اإلُم٤مم إقمٔمؿ أسمق طمٜمٞمٗم٦م اًمٜمٕمامن سمـ 

اًمذي أمجع اًمًٚمػ واخلٚمػ قمغم يمثرة قمٚمٛمف وورقمف وقم٤ٌمدشمف  صم٤مسم٧م 

ُمـ اًم٘مقل ذم ديـ  ودىم٦م ُمداريمف واؾمتٜم٤ٌمـم٤مشمف يمام ي٠ميت سمًٓمف وطم٤مؿم٤مه 

ًمذي ٓ يِمٝمد ًمف فم٤مهر يمت٤مب وٓ ؾمٜم٦م وُمـ ٟمًٌف إمم ذًمؽ اهلل سم٤مًمرأي ا

 .54ومٌٞمٜمف وسمٞمٜمف اعمقىمػ اًمذي يِمٞم٥م ومٞمف اعمقًمقد صـ

وىم٤مل ٟمي سمـ اعمروزي: مل أر رضماًل أًمزم ًمألصمر ُمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م يمذا 

 .2/20ذم اجلقاهر اعمْمٞم٦م 

وروى قمـ قمٌداًمرزاق ىم٤مل: يمٜم٧م قمٜمد ُمٕمٛمر وم٠مشم٤مه اسمـ اعم٤ٌمرك 

٤م أقمرف رضماًل حيًـ اًمتٙمٚمؿ ذم اًمٗم٘مف ويًٕمف أن ومًٛمٕم٧م ُمٕمٛمرًا ي٘مقل: ُم

ينمح احلدي٨م ذم اًمٗم٘مف أطمًـ ُمٕمروم٦م ُمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م وٓ أؿمٗمؼ قمغم 

 ٟمٗمًف ُمـ أن ُيدظمؾ ذم ديـ اهلل ؿمٞمًئ٤م ُمـ اًمِمؽ ُمثؾ أيب طمٜمٞمٗم٦م.

وروى ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م ومْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض ي٘مقل: 

سم٤مًمقرع صٌقرًا قمغم يم٤من أسمق طمٜمٞمٗم٦م رضماًل وم٘مٞمٝم٤ًم ُمٕمرووم٤ًم سم٤مًمٗم٘مف ُمِمٝمقرا 

شمٕمٚمٞمؿ اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر طمًـ اًمٚمٞمؾ يمثػم اًمّمٛم٧م طمتك شمرد ُم٠ًمًم٦م 

ذم طمرام أو طمالل ويم٤من إذا وردت قمٚمٞمف ُم٠ًمًم٦م ومٞمٝم٤م طمدي٨م صحٞمح 

اشمٌٕمف وإن يم٤من قمـ اًمّمح٤مسم٦م أي ُمرؾماًل واًمت٤مسمٕملم أي ُمقصقًٓ وإٓ 

-24ىم٤مس وم٠مطمًـ اًم٘مٞم٤مس ا.هـ ُمـ شمٌٞمض اًمّمحٞمٗم٦م ًمٚمًٞمقـمل صـ

25. 

اخلقارزُمل ذم ضم٤مُمع اعم٤ًمٟمٞمد: ومم٤م ؿمٜمع اخلٓمٞم٥م وهمػمه قمغم  وىم٤مل

أٟمف ٓ يٕمٛمؾ سم٤محلدي٨م وإٟمام يٕمٛمؾ سم٤مًمرأي وهذا ىمقل ُمـ ٓ  أيب طمٜمٞمٗم٦م 

يٕمرف ؿمٞمئ٤ًم ُمـ اًمٗم٘مف وُمـ ؿمؿ رائحتف وأٟمّمػ اقمؽمف أن أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م ُمـ 

 أقمٚمؿ اًمٜم٤مس سم٤مٕظم٤ٌمر واشم٤ٌمع أصم٤مر.
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 صم٦م: واًمدًمٞمؾ قمغم سمٓمالن ُم٤م ىم٤مًمقه ُمـ وضمقه صمال

: أن أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم يرى اعمراؾمٞمؾ طمج٦م وي٘مدُمٝم٤م أحدمها

 .(24)قمغم اًم٘مٞم٤مس ظمالوًم٤م ًمٚمِم٤مومٕمل رمحف اهلل شمٕم٤ممم

 اًمث٤مين: أن أٟمقاع اًم٘مٞم٤مس أرسمٕم٦م:

أطمده٤م اًم٘مٞم٤مس اعم١مصمر وهق اًمذي يٙمقن سملم إصؾ واًمٗمرع ُمٕمٜمك  

 ُمِمؽمك سم٤مًمٕمٚمِّٞم٦م.

 إصؾ واًمٗمرع ُمٕمٜمك واًمث٤مين اًم٘مٞم٤مس اعمٜم٤مؾم٥م وهق أن يٙمقن سملم 

 ُمٜم٤مؾم٥م سمقضمف ُم٤م.

واًمث٤مًم٨م ىمٞم٤مس اًمِمٌف وهق أن يٙمقن سملم إصؾ واًمٗمرع ُمِم٤ممه٦م 

 .(25)صقرة ذم إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م

واًمراسمع ىمٞم٤مس اًمٓمرد وهق أن يٙمقن سملم إصؾ واًمٗمرع ُمٕمٜمك 

 ُمٓمرد.

وأسمق طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم وأصح٤مسمف رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم ىم٤مًمقا سم٠من 

ؾم٦ٌم سم٤مـمؾ واظمتٚمػ هق وأصح٤مسمف ذم ىمٞم٤مس اًمٓمرد ىمٞم٤مس اًمِمٌف واعمٜم٤م

وم٠مٟمٙمره سمٕمْمٝمؿ وىم٤مل أسمق زيد اًمٙمٌػم رمحف اهلل شمٕم٤ممم: سم٠من اًم٘مٞم٤مس اعم١مصمر 

                                                           

( ضم٤مء ذم ىمٗمق إصمر : واعمخت٤مر ذم اًمتٗمّمٞمؾ ىمٌقل ُمرؾمؾ اًمّمح٤ميب 24)

إمج٤مقم٤ًم وُمرؾمؾ أهؾ اًم٘مرن اًمث٤مين واًمث٤مًم٨م قمٜمدٟم٤م احلٜمٗمٞم٦م وقمٜمد ُم٤مًمؽ 

ُمٓمٚم٘م٤ًم وقمٜمد اًمِم٤مومٕمل سم٠مطمد أُمقر مخ٦ًم : أن يًٜمده همػمه أو أن يرؾمٚمف 

يب أو يٕمْمده ىمقل أيمثر وؿمٞمقظمٝمام خمتٚمٗم٦م أو أن يٕمْمده ىمقل صح٤م

واٟمٔمر  66اًمٕمٚمامء أو أن يٕمرف أٟمف ٓ يرؾمؾ إٓ قمـ قمدل ا.هـ صـ

شمٗمّمٞمؾ اًمٙمالم ذم اعمرؾمؾ وأىمقال اًمٕمٚمامء ذم ىمقاقمد ذم قمٚمقم احلدي٨م 

 .85ًمّم٤مطم٥م اإلقمالء صـ

( ُم٤م سملم اخلؾ واًمدهـ عمِم٤ممهتٝمام ذم اًمّمقرة وم٘م٤مل اًمِم٤مومٕمل إن اخلؾ 25)

 قارزُمل أيًْم٤م اعم١مًمػ.ٓ يزيؾ اًمٜمج٤مؾم٦م يم٤مًمدهـ طمٙم٤مه اخل
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طمج٦م واًم٤ٌمىمل ًمٞمس سمحج٦م وىم٤مل اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل شمٕم٤ممم: سم٠من إٟمقاع 

 إرسمٕم٦م ُمـ اًم٘مٞم٤مس طمج٦م ويًتٕمٛمؾ ىمٞم٤مس اًمِمٌف يمثػمًا.

واًمِم٤مومٕمل  أو ٟمققملم إٓ ٟمققم٤مً  طمٜمٞمٗم٦م ٓ يًتٕمٛمؾ أسم٤م أن اًمٕمج٥م إن صمؿ

يًتٕمٛمؾ إٟمقاع إرسمٕم٦م ويراه٤م طمج٦م وي٘مقل اخلٓمٞم٥م وأُمث٤مًمف سم٠من أسم٤م 

طمٜمٞمٗم٦م يم٤من يًتٕمٛمؾ اًم٘مٞم٤مس دون إظم٤ٌمر وهذا ًمٖمٚم٦ٌم اهلقى وىمٚم٦م 

اًمقىمقف قمغم اًمٗم٘مف وُمـ قمرف ُم٠مظمذ أيب طمٜمٞمٗم٦م وأصح٤مسمف قمرف سمٓمالن 

اًمٕمٛمؾ سمٌٕمض  ُم٤م ىم٤مًمف وًمٙمـ رأي اخلٓمٞم٥م وأُمث٤مًمف أٟمف شمرك أسمق طمٜمٞمٗم٦م

ا أٟمف شمريمٝم٤م سم٤مًم٘مٞم٤مس ومل يٕمٚمٛمقا إطم٤مدي٨م اًمتل أظمذ مه٤م اًمِم٤مومٕمل ومٔمٜمق

ٟمف شمريمٝم٤م ٕطم٤مدي٨م أصح ُمٜمٝم٤م صمؿ ذيمر اخلقارزُمل إطمدى وصمالصملم أ

ُم٠ًمًم٦م ظمالومٞم٦م أظمذ اخلّمؿ ومٞمٝم٤م سم٠مطم٤مدي٨م أو سمٕمٛمقُمٝم٤م وشمريمٝم٤م أسمق طمٜمٞمٗم٦م 

ٕطم٤مدي٨م أظمر أصح ُمٜمٝم٤م وأسح وأظمص سمتٚمؽ اعم٠ًمًم٦م ومٛمـ ؿم٤مء 

ويمت٤مسمٜم٤م إقمالء اًمًٜمـ يم٤مومؾ ًمتح٘مٞمؼ  54-4/42ٞمؾ ومٚمػماضمٕمف اًمتٗمّم

 ذًمؽ سم٠مشمؿ شمٗمّمٞمؾ إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.

وذيمر اًم٘م٤ميض أسمق قمٌداهلل اًمّمٞمٛمري سم٢مؾمٜم٤مده إمم اعم٠مُمقن أُمػم 

اعم١مُمٜملم أٟمف مُجع ذم قمٍمه يمت٤مب ذم إطم٤مدي٨م وووع ذم يده وىم٤مًمقا: إنَّ 

ن ٓ يٕمٛمٚمقن أصح٤مب أيب طمٜمٞمٗم٦م اًمذيـ هؿ ُم٘مدُمقن قمٜمدك ومالن وومال

مه٤م ذم ىمّم٦م ـمقيٚم٦م إمم أن صٜمػ قمٞمًك سمـ أسم٤من يمت٤مب احلج٦م اًمّمٖمػم 

وسملم ومٞمف وضمقه إظم٤ٌمر وُم٤م جي٥م ىمٌقًمف وُم٤م جي٥م رده وُم٤م جي٥م شم٠مويٚمف 

ومٚمام ىمرأه  وُم٤م جي٥م سم٤مًمٕمٛمؾ سم٤معمتْم٤مديـ وسملم ومٞمف طمج٩م أيب طمٜمٞمٗم٦م 

 اعم٠مُمقن شمرطمؿ قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م ومتثؾ سمٞمتل اسمـ اعم٤ٌمرك:

 تك إذ مل يٜم٤مًمقا ؾمٕمٞمفطمًدوا اًمٗم

 

 قمداء ًمف وظمّمقمأوم٤مًم٘مقم  

 احلًٜم٤مء ىمٚمـ ًمقضمٝمٝم٤م كرضائر 

 

 طمًدًا وسمٖمْم٤ًم إٟمف ًمذُمٞمؿ 

 .4/6يمذا ذم ضم٤مُمع اعم٤ًمٟمٞمد  
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وقمٞمًك سمـ أسم٤من ذيمره اًمًٛمٕم٤مين ذم إٟم٤ًمب قمٜمد ذيمر  قلت:

اًم٘م٤ميض وم٘م٤مل: أؾمٜمد احلدي٨م قمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ ضمٕمٗمر وه٤مؿمؿ سمـ سمنم 

 زائدة وحمٛمد سمـ احلًـ وهمػمهؿ وىم٤مل حمٛمد سمـ وحيٞمك سمـ زيمري٤م سمـ أيب

ؾمامقم٦م يم٤من قمٞمًك سمـ أسم٤من طمًـ اًمقضمف يم٤من يّمكم ُمٕمٜم٤م ويمٜم٧م أدقمقه 

إمم حمٛمد سمـ احلًـ ومٞم٘مقل: ه١مٓء ىمقم خي٤مًمٗمقن احلدي٨م ويم٤من طمًـ 

احلٗمظ ًمٚمحدي٨م ومّمغم ُمٕمٜم٤م اًمّمٌح يقُم٤ًم ويم٤من يقم جمٚمس حمٛمد ومٚمؿ 

سم٤من أىمٚم٧م: هذا اسمـ أظمٞمؽ  أوم٤مرىمف طمتك ضمٚمس ذم اعمجٚمس ومٚمام ومرغ حمٛمد

سمـ صدىم٦م وُمٕمف ذيم٤مء وُمٕمروم٦م سم٤محلدي٨م وأٟم٤م أدقمقه إًمٞمؽ ومٞم٠مسمك وي٘مقل: 

إٟم٤م ٟمخ٤مًمػ احلدي٨م وم٠مىمٌؾ قمٚمٞمف وىم٤مل: ي٤م سمٜمل ُم٤م اًمذي رأيتٜم٤م ٟمخ٤مًمٗمف ُمـ 

احلدي٨م وم٠ًمًمف قمـ مخ٦ًم وقمنميـ سم٤مسم٤ًم ُمـ احلدي٨م ومجٕمؾ حمٛمد جيٞمٌف 

واًمدٓئؾ وم٘م٤مل أي  قمٜمف وخيؼمه سمام ومٞمٝم٤م قمـ اًمِمٞمقخ وي٠ميت سم٤مًمِمقاهد

قمٞمًك: يم٤من سمٞمٜمل وسملم اًمٜمقر ؾمؽم وم٤مرشمٗمع قمٜمل ُم٤م فمٜمٜم٧م أن ذم ُمٚمؽ اهلل 

ُمثؾ هذا اًمرضمؾ ئمٝمر ًمٚمٜم٤مس وًمزم حمٛمد سمـ احلًـ ًمزوُم٤ًم ؿمديدًا طمتك 

: ُم٤م رأي٧م ٕهؾ سمٖمداد أيمثر طمديث٤ًم (26)شمٗم٘مف وىم٤مل أسمق ظم٤مزم اًم٘م٤ميض

 .39ُمـ قمٞمًك سمـ أسم٤من وسمنم سمـ اًمقًمٞمد صـ 

عمْمٞم٦م ذم شمرمج٦م قمٞمًك سمـ أسم٤من: أن ًمف يمت٤مب احلج٩م وذم اجلقاهر ا

 .4/404 (27)رأي٧م اعمجٚمد إول ُمٜمف وؾم٥ٌم شمّمٜمٞمٗمف ًمف ُمِمٝمقر

)إذا  وىم٤مل ذم اًمتح٘مٞمؼ: وىمد قمٛمؾ أصح٤مسمٜم٤م سمحدي٨م أيب هريرة 

وإن يم٤من خم٤مًمٗم٤ًم ًمٚم٘مٞم٤مس طمتك ىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م:  (28)أيمؾ وذب ٟم٤مؾمٞم٤ًم(

                                                           

 ( هق قمٌداحلٛمٞمد ؿمٞمخ اًمٓمح٤موي اعم١مًمػ.26)

 ( إؿم٤مرة إمم اًمٜم٘مٓم٦م اًمتل ذيمره٤م اًمّمٞمٛمري اعم١مًمػ.27)

: )إذا ص٤مم أطمديمؿ يقُم٤ًم ومٜمز وم٠ميمؾ وذب  ( ىم٤مل رؾمقل اهلل 28)

ومٚمٞمتؿ صقُمف وم٢مٟمام أـمٕمٛمف اهلل وؾم٘م٤مه ( رواه اًمِمٞمخ٤من وهمػممه٤م وضم٤مء ذم 

واعمذه٥م أن ُمـ أيمؾ ٟم٤مؾمٞم٤ًم  2/47ؾ :ُمقاه٥م اجلٚمٞمؾ ُمـ أدًم٦م اخلٚمٞم
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ًمؽ يمذا ذم اجلقاهر أيْم٤م ًمقٓ اًمرواي٦م ًم٘مٚم٧م سم٤مًم٘مٞم٤مس يمام ىم٤مل سمف ُم٤م

2/447. 

أي أسمق  –وىم٤مل اًم٘م٤مري ذم اعمٜم٤مىم٥م: إن اعم٤ًمئؾ اًمتل رضمع قمٜمٝم٤م 

ُمـ اًم٘مٞم٤مس إمم إصمر يمثػمة ًمِمدة اشم٤ٌمقمف ُمٜمٝم٤م: يم٤من ي٘مًؿ اًمدي٦م  –طمٜمٞمٗم٦م 

قمغم ُمٜم٤مومع إص٤مسمع ويقضم٥م إرش ذم اإلمه٤مم أيمثر مم٤م يقضمٌف ذم ؾم٤مئر 

ًمًالم: )إص٤مسمع يمٚمٝم٤م ؾمقاء( إص٤مسمع ومٚمام سمٚمٖمف ىمقًمف قمٚمٞمف اًمّمالة وا

رضمع قمـ ذًمؽ وُمٜمٝم٤م أن اإلُم٤مم يم٤من ي٘مقل: أيمثر احلٞمض مخ٦ًم قمنم 

ٟمف قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل: )احلٞمض صمالصم٦م أي٤مم إمم أيقُم٤ًم ومٚمام سمٚمٖمف قمـ أٟمس 

رضمع قمـ ذًمؽ وُمٜمٝم٤م ُم٤م ذيمره ظمٚمػ  (29)اًمٕمنمة واًمزائد اؾمتح٤مو٦م(

ؿ رأيُتف يّمكم سمٕمد إمحر: أن اإلُم٤مم يم٤من ٓ يّمكم ىمٌؾ اًمٕمٞمد وٓ سمٕمده صم

أٟمف يم٤من يّمكم  وم٠ًمًمتف قمـ ذًمؽ وم٘م٤مل: سمٚمٖمٜمل قمـ قمكم  (30)اًمٕمٞمد

سمٕمده أرسمٕم٤ًم اٟمتٝمك وًمٕمٚمف يم٤من يّمكم ذم سمٞمتف ٓ ذم اعمّمغم يمام رواه اسمـ 

ُم٤مضمف أٟمف يم٤من قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم يّمكم سمٕمده ذم سمٞمتف ريمٕمتلم ا.هـ 

 .474صـ

                                                                                                                                        

ًمّمقُمف أو ذب ٓ يمٗم٤مرة قمٚمٞمف وقمٚمٞمف اًم٘مْم٤مء واًم٘مقل سمٕمدم وم٤ًمد =

صقُمف أومم. ىمٚم٧م: وقمدم اإلومٓم٤مر هق ُمذه٥م اإلُم٤مم إقمٔمؿ رمحف اهلل 

 شمٕم٤ممم

( ىم٤مل اًمٕمٞمٜمل ذم اًمٌٜم٤مي٦م قمغم اهلداي٦م : ىم٤مل اسمـ اجلقزي ذم اًمتح٘مٞمؼ : 29)

قمروة قمـ أسمٞمف قمـ قم٤مئِم٦م ريض وروى طمًلم سمـ قمٚمقان قمـ هِم٤مم سمـ 

)أيمثر احلٞمض قمنم وأىمٚمف صمالث ( هذا وٕمٞمػ  ىم٤مل اًمٜمٌل  اهلل قمٜمٝم٤م قمـ

 .4/348وومٞمف أطم٤مدي٨م يمٚمٝم٤م وٕمٞمٗمف ا.هـ 

: ٓ ُيّمكم ىمٌٚمٝم٤م ويّمكم سمٕمده٤م وسمف ىم٤مل ( ىم٤مل أسمق ُمًٕمقد اًمٌزدوي30)

قمٚم٘مٛم٦م وإؾمقد وجم٤مهد واًمثقري وهمػمهؿ ومت٤مم اًمٙمالم ذم اًمٌٜم٤مي٦م 

2/4042. 
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ٜم٤مس يمت٥م قمـ إنَّ سمٕمض اًم (34)وىمٞمؾ ًمٕمٌداهلل سمـ داود اخلريٌل

أيب طمٜمٞمٗم٦م ُم٤ًمئؾ يمثػمة صمؿ ًم٘مٞمف سمٕمده ومرضمع قمـ يمثػم ُمٜمٝم٤م وم٘م٤مل: ٓ 

يّمدٟمؽ هذا إن أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م يم٤من ُمٓمٚمٕم٤ًم قمغم اًمٗم٘مف وإٟمام يرضمع اًمٗم٘مٞمف قمـ 

اًم٘مقل ذم اًمٗم٘مف إذا اشمًع قمٚمٛمف وذم رواي٦م ىم٤مل: هذا يدًمؽ قمغم ؾمٕم٦م 

ٜم٤موًمف اًمٕمٚمؿ ًمق يم٤من قمٚمٛمف وٞم٘م٤ًم يم٤من ضمقاسمف واطمدا وًمٙمـ أُمره واؾمع يت

وذيمره اًمذهٌل  275-4/268يمٞمػ يِم٤مء ا.هـ يمذا ذم اجلقاهر اعمْمٞم٦م 

ورطمؿ اهلل اخلٓمٞم٥م طمٞم٨م ذيمر  4/309ذم شمذيمرة احلٗم٤مظ أيْم٤ًم خمتٍمًا 

 وىم٤مل: إٟمف قمٛمؾ سم٠مىمقال صمؿ رضمع قمٜمٝم٤م. (32)ذًمؽ ذم ُمٓم٤مقمـ اإلُم٤مم

وأيؿ اهلل إن اًمرضمقع إمم احلؼ ظمػم ُمـ اًمتامدي ذم اًم٤ٌمـمؾ يمام يمت٥م 

ُمقؾمك إؿمٕمري ريض اهلل قمٜمٝمام: وٓ يٛمٜمٕمؽ ىمْم٤مء  قمٛمر إمم أيب

ىمْمٞم٧م ومٞمف اًمٞمقم ومراضمٕم٧م ومٞمف رأيؽ ومٝمدي٧م ومٞمف ًمرؿمدك أن شمراضمع ومٞمف 

احلؼ وم٢من احلؼ ىمديؿ ٓ يٌٓمٚمف رء وُمراضمٕم٦م احلؼ ظمػم ُمـ اًمتامدي ذم 

 اًم٤ٌمـمؾ.

وإذا ٓح ًمٚمٗم٘مٞمف ذم ُم٤م أومتك سمف أن  4/30قمالم اعمقىمٕملم إيمذا ذم 

خت٤مًمػ إطم٤مدي٨م أو أن إطم٤مدي٨م اًمتل قمٛمؾ مه٤م  شمٚمؽ اعم٤ًمئؾ اًم٘مٞم٤مؾمٞم٦م

خت٤مًمػ ُم٤م هق أصح ُمٜمٝم٤م أو قمٚمؿ سمٙمقهن٤م ُمٜمًقظم٦م أو ُم١موًم٦م أو ُمرضمقطم٦م 

جي٥م اًمرضمقع قمٜمٝم٤م وٓ جيقز اًمٗمتقى مه٤م إسارًا قمغم اًم٤ٌمـمؾ وحم٤مُم٤مة قمغم 

اًمري٤مؾم٦م واجل٤مه وم٘مد أراد اخلٓمٞم٥م أن يذُمف وًمٙمٜمف وصٗمف سم٤مًمقرع واًمدي٤مٟم٦م 

ًم٤ٌمـمؾ وإن يم٤من أسمق طمٜمٞمٗم٦م ىمد رضمع قمـ سمٕمض وقمدم اإلسار قمغم ا

أىمقاًمف ومرضمقع اًمِم٤مومٕمل قمـ أىمقاًمف اًم٘مديٛم٦م أوٕم٤مف أوٕم٤مف ذًمؽ طمتك 

مل شمٌؼ ُم٠ًمًم٦م هم٤مًم٤ًٌم إٓ وًمف ومٞمٝم٤م ىمقٓن ىمديؿ وضمديد ويمذًمؽ ومٕمؾ همػمه 

 أمجٕملم. وهق دًمٞمؾ قمغم دي٤مٟمتٝمؿ وورقمٝمؿ وإيث٤مرهؿ احلؼ 

                                                           

 وى ًمف اجلامقم٦م إٓ ُمًٚماًم اعم١مًمػ.ر( 34)

 .4/55( يمام ذم ضم٤مُمع اعم٤ًمٟمٞمد اعم١مًمػ 32)
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تك ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم ٗم٦م ًممصم٤مر طموومٞمف دًمٞمؾ قمغم ؿمدة اشم٤ٌمع أيب طمٜمٞم

قمالم اعمقىمٕملم أصح٤مب أيب طمٜمٞمٗم٦م جمٛمٕمقن قمغم أن ُمذه٥م أيب طمٜمٞمٗم٦م أن إ

احلدي٨م اًمْمٕمٞمػ قمٜمده أومم ُمـ اًم٘مٞم٤مس واًمرأي وقمغم ذًمؽ سمٜمك ُمذهٌف 

وىمدم  (33)يمام ىمدم طمدي٨م اًم٘مٝم٘مٝم٦م ُمع وٕمٗمف قمغم اًم٘مٞم٤مس واًمرأي

 (34)سمٜمٌٞمذ اًمتٛمر ذم اًمًٗمر ُمع وٕمٗمف قمغم اًمرأي واًم٘مٞم٤مس اًمقوقء طمدي٨م

واحلدي٨م ومٞمف وٕمٞمػ...  اًم٤ًمرق سمنىم٦م أىمؾ ُمـ قمنمة دراهؿ وُمٜمع ىمٓمع

إمم أن ىم٤مل: ومت٘مديؿ احلدي٨م اًمْمٕمٞمػ وآصم٤مر اًمّمح٤مسم٦م قمغم اًم٘مٞم٤مس وقمغم 

 اًمرأي ىمقًُمف وىمقل اإلُم٤مم أمحد.

وًمٞمس اعمراد سم٤مًمْمٕمٞمػ ذم اصٓمالح اًمًٚمػ هق اًمْمٕمٞمػ ذم 

اًمٓمرق ىمد  اصٓمالح اعمت٠مظمريـ سمؾ ُم٤م يًٛمٞمف اعمت٠مظمرون طمًٜم٤ًم ًمٙمثرة

 .4/27يًٛمٞمف اعمت٘مدُمقن وٕمٞمٗم٤ًم ا.هـ 

وم٠مٟمِمديمؿ سم٤مهلل هؾ جيقز ٟم٦ًٌم ُمثؾ هذا اإلُم٤مم اًمذي يرى اعمراؾمٞمؾ 

وأىمقال اًمّمح٤مسم٦م طمج٦م وي٘مدم احلدي٨م اًمْمٕمٞمػ قمغم اًم٘مٞم٤مس ومْماًل قمـ 

 اًمّمحٞمح إمم اًمرأي اعمذُمقم؟ يمال واهلل ٓ جيقز ذًمؽ.

                                                           

هل اًمْمحؽ سمّمقت يًٛمٕمف اًمٖمػم إذا يم٤مٟم٧م ذم صالة ذات ريمقع ( 33)

وؾمجقد عم٤م ومٞمف ُمـ إؾم٤مءة إدب وعم٤م يٙمقن ُمـ طمروملم أو أيمثر يٜمٓمؼ مهام 

. وذم اعمّمكم ذم ىمٝم٘مٝمتف صمؿ اًم٘مٝم٘مٝم٦م قمٜمدٟم٤م شمٜم٘مض اًمقوقء وشمٌٓمؾ اًمّمالة..

 اعمذاه٥م شمٌٓمؾ اًمّمالة وم٘مط وىمد ُروي ُمرومققم٤ًم ُمقصقًٓ وُمرؾماًل أٟمف 

ىم٤مل : )ُمـ وحؽ ُمٜمٙمؿ ىمٝم٘مٝم٦م ومٚمٞمٕمد اًمقوقء واًمّمالة( اٟمٔمر اًمٌٜم٤مي٦م قمغم 

 .4/47وٟمّم٥م اًمراي٦م ٕطم٤مدي٨م اهلداي٦م  440-4اهلداي٦م 

ٓسمـ ُمًٕمقد ًمٞمٚم٦م اجلـ أُمٕمؽ ُم٤مء؟ ىم٤مل : ٓ  ( ىم٤مل رؾمقل اهلل 34)

؟ ىم٤مل: أطمًٌف ىم٤مل: ٟمٕمؿ ومتقو٠م سمف رواه أمحد واًمدار ىم٤مل : أُمٕمؽ ٟمٌٞمذ

ىمٓمٜمل وهذا ىمٌؾ أن حيٚمق وم٢مذا طمغم ومال جيقز اشمٗم٤مىم٤ًم. أٟمٔمر اًمتٕمٚمٞمؼ اعمٞمن 

 4/29قمغم ُمٚمت٘مك إسمحر 
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قمٌدرسمف ؾمٛمٕم٧م  ٟمف ىم٤مل يزيد سمـأوذيمر احل٤مومظ ذم هتذي٥م اًمتٝمذي٥م 

طمذر اًمرأي وم٢مين ؾمٛمٕم٧م أسم٤م اويمٞمٕم٤ًم ي٘مقل ًمٞمحٞمك سمـ ص٤مًمح ي٤م أسم٤م زيمري٤م 

ومدل  44/23طمٜمٞمٗم٦م ي٘مقل: اًمٌقل ذم اعمًجد أطمًـ ُمـ سمٕمض ىمٞم٤مؾمٝمؿ 

ذًمؽ قمغم أن اإلُم٤مم أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م ُمـ اًمذيـ يذيمر أىمقاهلؿ ذم ذم اًمرأي اًمذي 

 هنك قمٜمف اًمِم٤مرع اطمتج٤مضم٤ًم مه٤م.

دصملم إي٤مه إمم اًمرأي؟ ىمٚم٧م: إهنؿ ٓ وم٢من ىمٚم٧م: ومام وضمف ٟم٦ًٌم اعمح

يريدون سمف اًمرأي اعمذُمقم وٓ يذيمرون ذًمؽ ذم ُمقوع اًمذم سمؾ يمؾ ُمـ 

يم٤من ُمـ إئٛم٦م اعمحدصملم واومر اًمٕم٘مؾ ُمٗمرط اًمذيم٤مء يمثػم آؾمتٜم٤ٌمط 

ًمألطمٙم٤مم ويمثػم اًمتٗمريع هل٤م يًٛمقٟمف اًمرأي ويريدون سمذًمؽ أٟمف ٓ ي٘متٍم 

يروهي٤م ُمع ذطمٝم٤م وشمٗمًػمه٤م  قمغم رواي٦م إطم٤مدي٨م سم٠مؾم٤مٟمٞمده٤م وم٘مط سمؾ

وسمٞم٤من ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ إطمٙم٤مم سم٤مًم٘مٞم٤مس اًمذي أضم٤مزه اًمنمع يمام ىم٤مل قمٛمر 

 ًمنميح اضمتٝمد رأيؽ وىمد ُمر.

ودًمٞمؾ ذًمؽ أهنؿ يٓمٚم٘مقن أهؾ اًمرأي قمغم اًمّمح٤مسم٦م أيْم٤ًم وقمغم 

اًمث٘م٤مت إصم٤ٌمت اًمذيـ أمجع اعمحدصمقن قمغم إُم٤مُمتٝمؿ ذم احلدي٨م يم٤معمٖمػمة 

أهؾ اًمرأي يمام أظمرج احل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك  سمـ ؿمٕم٦ٌم اًمّمح٤ميب يم٤من ُمـ

قمـ حمٛمد سمـ قمٛمر ىم٤مل: اعمٖمػمة سمـ ؿمٕم٦ٌم يم٤من ي٘م٤مل ًمف: ُمٖمػمة  2/447

اًمرأي ويم٤من داهٞم٦م يمام ذيمره احل٤مومظ ذم اإلص٤مسم٦م قمـ اسمـ ؾمٕمد وىم٤مل 

 .6/232اًمٓمؼمي: يم٤من ٓ يٚمتٌس قمٚمٞمف أُمران إٓ فمٝمر اًمرأي ذم أطمدمه٤م 

ؿمٞمخ ُم٤مًمؽ أظمرج ًمف اجلامقم٦م  ويم٤مإلُم٤مم رسمٞمٕم٦م سمـ قمٌداًمرمحـ اًمرأي

وروى قمٜمف حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد إٟمّم٤مري وهق ُمـ أىمراٟمف وُم٤مًمؽ وؿمٕم٦ٌم 

 واًمًٗمٞم٤مٟم٤من ومح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م واًمٚمٞم٨م وإوزاقمل وظمٚمؼ.

ىم٤مل اًمذهٌل ذم شمذيمرة احلٗم٤مظ: يم٤من إُم٤مُم٤ًم طم٤مومٔم٤ًم وم٘مٞمٝم٤ًم جمتٝمدًا 

 سمّمػمًا سم٤مًمرأي وًمذًمؽ ي٘م٤مل ًمف رسمٞمٕم٦م اًمرأي.

 قم٤معم٤ًم طم٤مومٔم٤ًم ًمٚمٗم٘مف واحلدي٨م.ىم٤مل اخلٓمٞم٥م: يم٤من وم٘مٞمٝم٤ًم 
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وىم٤مل اسمـ اعم٤مضمِمقن: ُم٤م رأي٧م أطمدًا أطمٗمظ ًمٚمًٜم٦م ُمـ رسمٞمٕم٦م ا.هـ 

4/48  

وذم هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ىم٤مل أسمق زرقم٦م قمـ أمحد: صم٘م٦م وىم٤مل اًمٕمجكم 

وأسمق طم٤مشمؿ واًمٜم٤ًمئل صم٘م٦م وىم٤مل يٕم٘مقب سمـ ؿمٞم٦ٌم: صم٘م٦م صم٧ٌم أطمد ُمٗمتل 

ٕيم٤مسمر ُمـ اعمديٜم٦م وىم٤مل ُمّمٕم٥م اًمزسمػمي: أدرك سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م وا

اًمت٤مسمٕملم ويم٤من ص٤مطم٥م اًمٗمتقى سم٤معمديٜم٦م ويم٤من جيٚمس إًمٞمف وضمقه اًمٜم٤مس 

سم٤معمديٜم٦م وقمٜمف أظمذ ُم٤مًمؽ وىم٤مل ُمٕم٤مذ سمـ ُمٕم٤مذ اًمٕمٜمؼمي قمـ ؾمقار 

اًمٕمٜمؼمي: ُم٤م رأي٧م أطمدًا أقمٚمؿ ُمٜمف ىمٚم٧م وٓ احلًـ واسمـ ؾمػميـ؟ ىم٤مل 

 احلًـ واسمـ ؾمػميـ.ٓ و

شمٜم٤م وأقمٚمٛمٜم٤م قمـ قمٌٞمد اهلل سمـ قمٛمر: هق ص٤مطم٥م ُمٕمْمال اًمٚمٞم٨م وىم٤مل

وأومْمٚمٜم٤م وقمـ حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد: ُم٤م رأي٧م أطمدًا أومٓمـ ُمٜمف وىم٤مل ُمٓمرف: 

-3/258ذه٧ٌم طمالوة اًمٗم٘مف ُمٜمذ ُم٤مت رسمٞمٕم٦م ا.هـ  ؾمٛمٕم٧م ُم٤مًمٙم٤ًم ي٘مقل

وهق ُمـ أىمران أيب طمٜمٞمٗم٦م يم٤من يٜم٤مفمره يمام ذم ُمٜم٤مىم٥م اًم٘م٤مري  259

 .545صـ

ىمٚم٧م: وم٢من يم٤من إـمالق أهؾ اًمرأي ُمـ اعمحدصملم ضمرطم٤ًم وـمٕمٜم٤ًم ومٝمؾ 

ٙمقن اعمٖمػمة سمـ ؿمٕم٦ٌم جمروطم٤ًم؟ وهق ُمـ اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ يمٚمٝمؿ قمدول ي

ورسمٞمٕم٦م أيْم٤ًم جمروطم٤ًم وُمٓمٕمقٟم٤ًم اًمذي اشمٗمؼ اًمِمٞمخ٤من سمؾ ؾم٤مئر إئٛم٦م قمغم 

إظمراج طمديثف؟ يمال سمؾ ُمرادهؿ سم٤مًمرأي إٟمام هق اًمٗم٘مف واًمٕم٘مؾ اًمّم٤مئ٥م 

 .(35)واًمٗمٝمؿ اًمث٤مىم٥م

                                                           

( ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمِمٞمخ قمٌداًمٗمت٤مح : وىمد أـمٚمؼ هذا اًمٚم٘م٥م أصح٤مب 35)

يم٤من  اًمرأي قمغم قمٚمامء اًمٙمقوم٦م ووم٘مٝم٤مئٝم٤م ُمـ ىمٌؾ أٟم٤مس ُمـ رواة احلدي٨م

ُمقن ومٝمؿ ُم٤م وراء وضُمؾ قمٚمٛمٝمؿ أن خيدُمقا فمقاهر أًمٗم٤مظ احلدي٨م وٓ ير

ذًمؽ ُمـ اؾمتجالء دىم٤مئؼ اعمٕم٤مين وضمٚمٞمؾ آؾمتٜم٤ٌمط ويم٤من ه١مٓء اًمرواة 

يْمٞم٘مقن صدرًا ُمـ يمؾ ُمـ أقمٛمؾ قم٘مٚمف ذم ومٝمؿ اًمٜمص وحت٘مٞمؼ اًمٕمٚم٦م 
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واعمٜم٤مط وأظمذ يٌح٨م ذم همػم ُم٤م يٌدو ُٕمث٤مهلؿ ُمـ فم٤مهر احلدي٨م ويروٟمف 

 –ذم زقمٛمٝمؿ  –ج قمـ اجل٤مدة وشمرك احلدي٨م إمم اًمرأي ومٝمق مهذا ىمد ظمر

ُمذُمقم ُمٜمٌقذ اًمرواي٦م وىمد ضمرطمقا مهذا اًمٚم٘م٥م ـمقائػ ُمـ اًمرواة 

اًمٗم٘مٝم٤مء إصم٤ٌمت يمام شمراه ذم يمثػم ُمـ شمراضمؿ رضم٤مل احلدي٨م وظمذ ُمٜمٝم٤م 

سمٕمض إُمثٚم٦م ضم٤مء ذم شمرمج٦م حمٛمد سمـ قمٌداهلل سمـ اعمثٜمك إٟمّم٤مري قمٜمد 

هق احل٤مومظ ُمـ ىمدُم٤مء  2/464 هدي اًم٤ًمري احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم

ؿمٞمقخ اًمٌخ٤مري صم٘م٦م وصم٘م٦م اسمـ ُمٕملم وهمػمه ىم٤مل أمحد : ُم٤م يْمٕمٗمف قمٜمد 

 أهؾ احلدي٨م إٓ اًمٜمٔمر ذم اًمرأي وأُم٤م اًمًامع وم٘مد ؾمٛمع اٟمتٝمك.

وهتذي٥م اًمتٝمذي٥م  4/374ىمٚم٧م اٟمٔمر شمرمجتف ذم شمذيمرة احلٗم٤مظ ًمٚمذهٌل 

 اًمخ. 9-274-276

ديـ اًم٘م٤مؾمٛمل ذم يمت٤مسمف اجلرح واًمتٕمديؾ ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمِمٞمخ مج٤مل اًم

: وىمد دم٤مرم أرسم٤مب اًمّمح٤مح قمـ اًمرواي٦م قمـ أهؾ اًمرأي ومال  24صـ

شمٙم٤مد دمد اؾماًم هلؿ ذم ؾمٜمد ُمـ يمت٥م اًمّمح٤مح أو اعم٤ًمٟمٞمد أو اًمًٜمـ 

يم٤مإلُم٤مم أيب يقؾمػ واإلُم٤مم حمٛمد سمـ احلًـ وم٘مد ًمٞمٜمٝمام أهؾ احلدي٨م يمام 

قمه٤م ومه٤م اًمٌحران اًمزاظمران شمرى ذم ُمٞمزان اإلقمتدال وًمٕمٛمري مل يٜمّمٗم

وآصم٤مرمه٤م شمِمٝمد سمًٕم٦م قمٚمٛمٝمام وشمٌحرمه٤م سمؾ سمت٘مدُمٝمام قمغم يمثػم ُمـ 

احلٗم٤مظ وٟم٤مهٞمؽ يمت٤مب اخلراج ٕيب يقؾمػ وُمقـم٠م اإلُم٤مم حمٛمد وإن 

يمٜم٧ُم أقمُد ذًمؽ ذم اًمٌٕمض شمٕمّم٤ًٌم إذ يرى اعمٜمّمػ قمٜمد هذا اًمٌٕمض ُمـ 

ؾ قمٜمف ويًتٗم٤مد ُمـ قم٘مٚم ف وقمٚمٛمف وًمٙمـ اًمٕمٚمؿ واًمٗم٘مف ُم٤م جيدر أن ُيتحٛمَّ

اًمٕمّمٌٞم٦م صمؿ ٟم٘مؾ قمـ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم يمت٤مب إىم٤مُم٦م اًمدًمٞمؾ قمغم إسمٓم٤مل اًمتحٚمٞمؾ 

وٛمـ اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى ىمقًمف : ُم٤م ورد ذم احلدي٨م وإصمر ُمـ  3/227

ذم اًمرأي وأهٚمف وم٢مٟمام يتٜم٤مول احلٞمؾ وم٢مهن٤م أطمدصم٧م سم٤مًمرأي وإهن٤م رأي 

٠مصؾ حمض وًمٞمس ومٞمف أصمر قمـ اًمّمح٤مسم٦م وٓ ًمف ٟمٔمػم ُمـ احلٞمؾ صم٧ٌم سم

ومٞم٘م٤مس قمٚمٞمف سمٛمثٚمف واحلٙمؿ إذا مل يث٧ٌم سم٠مصؾ وٓ ٟمٔمػم يم٤من رأي٤ًم حمْم٤ًم 
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قيف وهق وىم٤مل أمحد سمـ قمٌداهلل سمـ ؿمٌقيف: يمت٥م أيب أمحد سمـ ؿمٌ

اإلُم٤مم احل٤مومظ اًم٘مدوة ؿمٞمخ وىمتف روى قمٜمف أسمق داود وأسمق زرقم٦م وأمحد 

سمـ ظمٞمثٛم٦م وحيٞمك سمـ ُمٕملم ي٘مقل: ُمـ أراد قمٚمؿ اًمٗمتـ ومٕمٚمٞمف سم٤مٕصمر وُمـ 

وم٠مؾم٠مًمٙمؿ ُم٤مذا  2/46أراد قمٚمؿ اخلؼم ومٕمٚمف سم٤مًمرأي ُمـ شمذيمرة احلٗم٤مظ 

 أراد اسمـ ؿمٌقيف سم٤مًمرأي؟ هؾ أراد اًمرأي اًمذي هنك قمٜمف اًمِم٤مرع؟ يمال

واهلل وم٢مٟمف ٓ ظمػم ومٞمف سمؾ أراد اًمرأي اًمذي ىمٚمٜم٤م أي اًم٘مٞم٤مس اًمّمحٞمح قمغم 

إصقل اًمّمحٞمح٦م سمٗمٝمؿ ص٤مئ٥م وقم٘مؾ صم٤مىم٥م وذم شمذيمرة احلٗم٤مظ 

ًمٚمذهٌل ذم شمرمج٦م ويمٞمع وىم٤مل حيٞمك سمـ ُمٕملم: ُم٤م رأي٧م أومْمؾ ُمٜمف ي٘مقم 

اًمٚمٞمؾ ويند اًمّمقم ويٗمتل سم٘مقل أيب طمٜمٞمٗم٦م ويم٤من حيٞمك اًم٘مٓم٤من يٗمتل 

ىمٚم٧م: ومٕمد اسمـ ُمٕملم إومت٤مء ويمٞمع  4/282ٗم٦م أيْم٤ًم ا.هـ سم٘مقل أيب طمٜمٞم

ي سم٘مقل أيب طمٜمٞمٗم٦م ُمـ ومْم٤مئٚمف ومٚمق يم٤من أسمق طمٜمٞمٗم٦م قمٜمدهؿ ص٤مطم٥م اًمرأ

سم٘مقًمف؟ وىم٤مل اسمـ قمامر: ُم٤م يم٤من سم٤مًمٙمقوم٦م ذم اعمذُمقم وم٠مي ومْمٞمٚم٦م ذم آومت٤مء 

زُم٤من ويمٞمع أوم٘مف وٓ أقمٚمؿ سم٤محلدي٨م ُمٜمف يمام ذم شمذيمرة احلٗم٤مظ أيْم٤ًم 

4/283. 

                                                                                                                                        

 سم٤مـماًل اًمخ.

صمؿ ىم٤مل : ومهذا يتٌلم أن ضمرح اًمراوي سم٠مٟمف ُمـ أهؾ اًمرأي ًمٞمس ُم٘مٌقًٓ 

وُم٠مشمك ضمرطمٝمؿ اًمرواي مهذا اجلرح ُمردود أٟمف يم٤من مه٦م أيمثر أهؾ 

عمآظمذ احلدي٨م ُمتقضمٝم٦م إمم اًمرواي٦م واًمًامع ويرومْمقن اًمٜمٔمر ذم ا

 .87-86-83واعمدارك اًمخ اًمرومع واًمتٙمٛمٞمؾ شمٕمٚمٞمً٘م٤م 

: قمـ ُمّمٕم٥م اًمزسمػمي يم٤من أيب واًمِم٤مومٕمل يتٜم٤مؿمدان  -88وىم٤مل صـ

إؿمٕم٤مر وم٠مشمك اًمِم٤مومٕمل قمغم ؿمٕمر هذيؾ طمٗمًٔم٤م وىم٤مل : ٓ شُمٕمٚمؿ مهذا أطمًدا 

 ُمـ أهؾ احلدي٨م وم٢مهنؿ ٓ حيتٛمٚمقن هذا.

ام ٟم٘مؾ ذًمؽ أسمق سمؾ وضمد ُمٜمٝمؿ ُمـ أٟمٙمر شمّمٜمٞمػ احلدي٨م قمغم إسمقاب يم

 ًمخ.إ 8/465ٟمٕمٞمؿ ذم احلٚمٞم٦م 
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٤م ىمٚمٜم٤م أهنؿ يريدون سم٤مًمرأي اًمٗم٘مف ٓ همػم ويمؾ ُمـ همٚم٥م ومث٧ٌم سمف ُم

اٟمتٝمك  (36)واؾمتٜم٤ٌمـمٝم٤م يًٛمقٟمف أهؾ اًمرأي اعم٤ًمئؾ واؾمتٙمث٤مر اًمٗم٘مف قمٚمٞمف

 سمتٍمف ُمـ ُمٜمـ اًمرمحـ.
 

ثم عقد ادصنف ترمجة جديدة عنواهنا اإلثم عذ من سن الرأي 

)ُمـ اؾمتـ ظمػما وم٤مؾمتـ سمف يم٤من ًمف أضمره  طوذيمر ومٞمٝم٤م ىمقًمف  والبدع

 وُمـ أضمقر ُمـ اؾمتـ سمف وٓ يٜم٘مص ُمـ أضمقرهؿ ؿمٞمئ٤م وُمـ اؾمتـ يم٤مُمالً 

ؾمٜم٦م ؾمٞمئ٦م وم٤مؾمتـ سمف ومٕمٚمٞمف وزره يم٤مُمال وُمـ أوزار اًمذي اؾمتـ سمف وٓ 

 يٜم٘مص ُمـ أوزارهؿ ؿمٞمئ٤م( أظمرضمف سمـ ُم٤مضم٦م وأمحد.

وأىمقل: أراد اعم١مًمػ أن يتقصؾ ُمـ هذه اًمؽممج٦م إمم شم٠مصمٞمؿ اًمٗم٘مٝم٤مء 

ٟمٔمر اعم١مًمػ أول ُمـ ؾمـ اًمرأي  ٕٟمف ذم وقمغم رأؾمٝمؿ اإلُم٤مم إقمٔمؿ 

 واًمٌدع.

وضمقاسمف ُمٕمٚمقم مم٤م شم٘مدم وم٤مًمرأي قمغم ضسملم رأي حمٛمقد ورأي 

ُمذُمقم واًمٜمّمقص اًمداًم٦م قمغم اإلصمؿ ذم هذا اًم٤ٌمب واردة ذم اًمرأي 

اعمذُمقم ٓ اعمٛمدوح اًمذي يم٤من قمٚمٞمف وم٘مٝم٤مء إُم٦م وقمغم رأؾمٝمؿ اإلُم٤مم 

 .إقمٔمؿ 
 

 ب ال كهانة:فقال: با 54ثم عقد المصنف ترجمة ص 
)ىم٣م ذم ط أن رؾمقل اهلل  وأورد ومٞمف طمدي٨م أيب هريرة 

اُمرأشملم ُمـ هذيؾ اىمتتٚمت٤م ومرُم٧م إطمدامه٤م إظمرى سمحجر وم٠مص٤مب سمٓمٜمٝم٤م 

ط وهل طم٤مُمؾ وم٘متٚم٧م وًمده٤م اًمذي ذم سمٓمٜمٝم٤م وم٤مظمتّمٛمقا إمم اًمٜمٌل 

وم٘م٣م أن دي٦م ُم٤م ذم سمٓمٜمٝم٤م همرة قمٌد أو أُم٦م وم٘م٤مل وزم اعمرأة اًمتل همرُم٧م: 

                                                           

واٟمٔمر وم٘مف أهؾ اًمٕمراق وطمديثٝمؿ ًمإلُم٤مم اًمٙمقصمري رمحف اهلل شمٕم٤ممم ( 36)

وهق ُم٘مدُم٦م ٟمّم٥م اًمراي٦م وىمد ـمٌع ُمًت٘ماًل سمٕمٜم٤مي٦م شمٚمٛمٞمذه اًمٕمالُم٦م أسمق 

 همدة.
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رؾمقل اهلل ُمـ ٓ ذب وٓ أيمؾ وٓ ٟمٓمؼ وٓ اؾمتٝمؾ يمٞمػ أهمرم ي٤م 

 ومٛمثؾ ذًمؽ يٓمؾ وم٘م٤مل: إٟمام هذا ُمـ إظمقان اًمٙمٝم٤من( رواه اًمٌخ٤مري.

وأىمقل أٟم٤م هٜم٤م: ٓ أًمقم اعم١مًمػ ٕٟمف ًمٕمدم وم٘مٝمف حي٥ًم أن آضمتٝم٤مد 

ذم إُمقر اًمنمقمٞم٦م واًمٌح٨م ذم اعم٤ًمئؾ اعمٗمؽمو٦م ضب ُمـ اًمٙمٝم٤مٟم٦م 

سمٕمٞمٜمف وم٤مهلل طمًٞمٌف ومٞمام صٜمع وإن مل يٙمـ ومٕم٘مد هذا اًم٤ٌمب وهذا هق اجلٝمؾ 

 هذا ُمٜمف ضمٝماًل ومٝمق اًمٜمٝم٤مي٦م ذم اًمٖمش واًمتدًمٞمس واخلديٕم٦م.
 

ثم عقد ادًلف ترمجة ىقلها من صحوح البخاري هي باب تعلوم 

 :أمته من الرجال والنساء مما علمه اهلل لوس برأي وال متثولملسو هيلع هللا ىلص النبي 

 مج٦م.وأورد حت٧م هذه اًمؽممج٦م أطم٤مدي٨م يمثػمة شمٓم٤مسمؼ اًمؽم

وأىمقل: هذا يمٚمف وارد قمغم اًمرأي اعمذُمقم اًمٜم٤مسمع قمـ اهلقى ٓ 

 اًمرأي اعمٛمدوح وىمد شم٘مدم اًمٗمرق سمٞمٜمٝمام.
 

ترمجة هي اإلىكار عذ من خالف  14ثم عقد ادصنف صـ

  :النصوص لرأيه

وذيمر ومٞمف طمدي٨م قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ذم قمدم ىمْم٤مء احل٤مئض 

أطمروري٦م أٟم٧م؟ يمٜم٤م ٟمحٞمض اًمّمالة وىمقهل٤م عمـ ؾم٠مهل٤م قمـ ىمْم٤مء اًمّمالة 

 ُمع اًمٜمٌل ومال ي٠مُمرٟم٤م سمف أو ىم٤مًم٧م ومال ٟمٗمٕمٚمف واحلدي٨م ذم اًمّمحٞمحلم.

وضمقاسمف: أن هذه اًمؽممج٦م ٟم٤مؿمئ٦م قمـ اجلٝمؾ وقمدم اًمتٗمرىم٦م سملم 

اًمرأي اعمحٛمقد واًمرأي اعمذُمقم واعمراد ُمـ يمؾ اًمٜمّمقص اًمقاردة ذم 

ُمقم اًمت٤مسمع اإلٟمٙم٤مر قمغم خم٤مًمٗم٦م اًمٜمّمقص وشمريمٝم٤م عمجرد اًمرأي، اًمرأي اعمذ

ًمٚمٝمقى اعمخ٤مًمػ ًم٘مقاقمد آؾمتدٓل ذم اًمنميٕم٦م وطم٤مؿم٤م إُم٤مُم٤ًم ُمـ أئٛم٦م 

أمجٕملم  اعمًٚمٛملم أن يرد ٟمّم٤ًم ًمرأيف وهقاه ٓ احلٜمٗمٞم٦م وٓ همػمهؿ 

وؾمٞم٠ميت هلذا اجلقاب ُمزيد إيْم٤مح قمٜمد شمرمج٦م اعم١مًمػ ُم٤م ضم٤مء ذم اًم٘مٞم٤مس 

 وم٤مٟمٔمره هٜم٤مك ًمزاُم٤ًم.

 



432 

 

 لم لا ينفع:الاستعاذة من ع 25ص  ثم ترجم المؤلف
يتٕمقذ ُمـ أرسمع ُمـ قمٚمؿ ٓ يٜمٗمع ط وأورد طمدي٨م يم٤من اًمٜمٌل 

 وُمـ ىمٚم٥م ٓ خيِمع وُمـ دقم٤مء ٓ يًٛمع وٟمٗمس ٓ شمِمٌع رواه اًمٜم٤ًمئل.

وضمقاسمف: أن هذا ُمـ اًمٕمج٥م اًمٕمج٤مب وم٢مذا يم٤من اًمٗم٘مف قمٚمؿ ٓ يٜمٗمع 

ومام اًمذي يٜمٗمع واحل٘مٞم٘م٦م أن اًمٕمٚمؿ اًمذي ٓ يٜمٗمع هق قمٚمؿ ؿمتؿ إئٛم٦م 

إُم٦م اًمذي شمّمدر ًمف ه١مٓء وهم٤مًمٓمقا اًمٜم٤مس وم٘م٤مًمقا: هذا  ودمريح دقم٤مة

قمٚمؿ اجلرح واًمتٕمديؾ وًمٞمس ُمٜمف ذم رء ومٕمٚمٛمٝمؿ هذا اًمذي ومرىمقا سمف سملم 

إُم٦م وـمٕمٜمقا سمف أقمراض إئٛم٦م هق اًمذي ٟمتٕمقذ ُمٜمف ومٜم٘مقل: اًمٚمٝمؿ إٟم٤م 

 ٟمٕمقذ سمؽ ُمـ قمٚمؿ ٓ يٜمٗمع.
 

 ئغ: عقوبة المفتي الزا 25ثم ترجم المؤلف في نفس الصفحة ص 
وأورد حتتف طمدي٨م أيب داود قمـ قمٌداًمرمحـ سمـ طمًٜم٦م ىم٤مل: 

ومخرج وُمٕمف ذرىم٦م صمؿ ط اٟمٓمٚم٘م٧م أٟم٤م وقمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص إمم اًمٜمٌل 

اؾمتؽم مه٤م صمؿ سم٤مل وم٘مٚمٜم٤م اٟمٔمروا إًمٞمف يٌقل يمام شمٌقل اعمرأة ومًٛمع ذًمؽ وم٘م٤مل: 

أمل شمٕمٚمٛمقا ُم٤م ًم٘مل ص٤مطم٥م سمٜمل إهائٞمؾ يم٤مٟمقا إذا أص٤ممهؿ اًمٌقل ىمٓمٕمقا 

 اًمٌقل ُمٜمٝمؿ ومٜمٝم٤مهؿ ومٕمذب ذم ىمؼمه.ُم٤م أص٤مسمف 

واهلل ُم٤م يم٤من أسمق طمٜمٞمٗم٦م زائٖم٤ًم ذم ومتقاه سمؾ هق إُم٤مم جمتٝمد  وأقول:

ورع ٟم٘مل شم٘مل إن أص٤مب ومٚمف أضمران وإن أظمٓم٠م ومٚمف أضمر وأهؾ اًمًٜم٦م 

أمجٕمقا قمغم أٟمف ُمـ أئٛم٦م اهلدى وقمغم أن ُمذهٌف ُمذه٥م ُمٕمتؼم وهذا 

 .سمدائٝم٤م واٟمًٚم٧مرُمتٜمل اًمٗمّمؾ واىمع سم٤معم١مًمػ ٓ حم٤مًم٦م ويمام ي٘م٤مل 
 

ال  ما يكره من كثرة السًال وتكلف ما 11ثم ترجم ادًلف صـ

وهذه اًمؽممج٦م ُم٠مظمقذة ُمـ صحٞمح اًمٌخ٤مري ويمؾ ُم٤م أورده اعم١مًمػ  يعنوه

حت٧م هذه اًمؽممج٦م ُمـ أطم٤مدي٨م ُمٓم٤مسم٘م٦م ًمٚمؽممج٦م وًمٞم٧ًم اعمِمٙمٚم٦م ذم 

اًمؽممج٦م وٓ ذم إطم٤مدي٨م وًمٙمـ اعمِمٙمٚم٦م ذم ومٝمؿ اعم١مًمػ ًمٚمؽممج٦م 
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دي٨م وم٤معم١مًمػ حي٥ًم سمجٝمٚمف أن اومؽماو٤مت اًمٗم٘مٝم٤مء وشمٗمريٕم٤مهتؿ وإطم٤م

وشم٘مٕمٞمد اًم٘مقاقمد واؾمتٜم٤ٌمط إطمٙم٤مم ُمٜمٝم٤م وشم٘مرير إصقل وسمٜم٤مء اًمٗمروع 

قمٚمٞمٝم٤م يرى اعم١مًمػ سمجٝمٚمف أن إُمٕم٤من اًمٜمٔمر ذم ُم٤م ذيمر واعم٤ٌمطمث٦م ومٞمف 

واعمدارؾم٦م ًمف واًم١ًمال قمٜمف ُمـ سم٤مب ُم٤م يٙمره ُمـ يمثرة اًم١ًمال وٓ همراسم٦م 

ؿ ُمـ ُمثؾ اعم١مًمػ ومٝمق ٓ يٕمرف اًمٗم٘مف ومل يدرؾمف ومْماًل قمـ ذم هذا اًمٗمٝم

٤مت اًمتل يٗمتـ مه٤م ُمـ  شمذوق طمالوة اًمٗم٘مف وم٤مهلل طمًٞمٌف ذم هذه اًمٓم٤مُمَّ

طمقًمف وي٤م ًمٞمتف يمٚمػ ٟمٗمًف ىمٚمٞماًل سمٛمراضمٕم٦م ذوح اًمٌخ٤مري وهل يمثػمة 

وُمتداوًم٦م ًمٞمٕمرف ُم٤مذا ومٝمؿ اًمٕمٚمامء ُمـ هذه اًمؽممج٦م وُمـ هذه إطم٤مدي٨م 

 ذا اجلٝمؾ اًمٗم٤موح وم٤معمرء خمٌقء حت٧م ًم٤ًمٟمف.طمتك ٓ ي٘مع ذم ه
 

 ذم الجدل والخصومات في الدين: 23ثم ترجم المؤلف ص 
 49إمم هن٤مي٦م صـ 36وأـم٤مل ذم هذا اعمٌح٨م وم٘مد ذيمره ُمـ صـ

وذيمر ومٞمف آي٤مت وأطم٤مدي٨م شمدل قمغم ذم اجلدل واخلّمقُم٤مت ذم اًمديـ 

ؾ واًمرضمؾ ٓ يٕم٘مؾ ُم٤م خيرج ُمـ رأؾمف ومٝمق ًمٕمدم وم٘مٝمف ئمـ أن ُم٤ًمئ

اًمٗم٘مف ودٓئٚمف وطمقاراشمف اًمتل ضمرت سملم اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ اجلدل 

واخلّمقُم٤مت ذم اًمديـ وأٟم٤م هٜم٤م ٓ أًمقُمف ًمٕمدم وم٘مٝمف وًمٙمـ أىمقل ًمف ي٤م 

ُمًٙملم إن اجلدل ُمـ طمٞم٨م هق ًمٞمس سمٛمذُمقم قمغم يمؾ طم٤مل وم٤مهلل قمز 

﴾ وىم٤مل ے  ے  ۓ  ۓ وضمؾ ىمد أُمر ٟمٌٞمف سم٤مجلدل وم٘م٤مل:﴿

﴾ وم٤مجلدال   ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ ًمٕم٤ٌمده ﴿

اًمذي ًمف صمٛمرة واعم٘مّمقد ُمٜمف إفمٝم٤مر احلؼ ُمٓمٚمقب ذقم٤ًم أُم٤م اجلدل 

اعمذُمقم ومٝمق اجلدل اعم٘مّمقد ُمٜمف اًمتٚمٌٞمس وإفمٝم٤مر اًمٖمٚم٦ٌم قمغم أصح٤مب 

 احلؼ يمام ومٕمٚم٧م ذم رؾم٤مًمتؽ هذه اًمتل ؾمقدت مه٤م صحٞمٗمتؽ.
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واعمًٚمؿ ُمٓم٤مًم٥م سم٢مىم٤مُم٦م احلج٦م وهق ُم٤مدام ذم طمدود إىم٤مُم٦م احلج٦م 

أو ُمـ أضمؾ شم٠ميمٞمد طمؼ أو دومع سم٤مـمؾ أو ؿمٌٝم٦م أو سمدقم٦م ُمـ أضمؾ اإلؾمالم 

وم٢مٟمف ُم٠مضمقر وىمد شمٙمقن إىم٤مُم٦م احلج٦م ذم طمؼ سمٕمض اًمٜم٤مس ومريْم٦م قمٞمٜمٞم٦م 

واعمذُمقم هق ُم٤م دم٤موز إىم٤مُم٦م احلج٦م إمم ٟمٍمة اًمٌدقم٦م وإفمٝم٤مر اًمٗمتٜم٦م يمام 

 ومٕمٚم٧م ي٤م ُمًٙملم ذم يمت٤مسمؽ.
 

ما جاء يف القواس وذكر ترمجة البخاري  05ثم ترجم ادًلف صـ

 :محه اهلل باب ما يذكر يف ذم الرأي والقواسر

 وٟم٘مؾ إطم٤مدي٨م اعمٓم٤مسم٘م٦م ًمٚمؽممج٦م ُمـ اًمٌخ٤مري واًمدارُمل.

وأىمقل أراد اعم١مًمػ ُمـ ظمالل هذه اًمؽممج٦م أن حيٙمؿ قمغم اًمٗم٘مٝم٤مء 

سم٤معمخ٤مًمٗم٦م ًمٙمقهنؿ أصح٤مب رأي وىمٞم٤مس وهذا قملم اجلٝمؾ وًمق أٟمف ىمرأ ُم٤م 

أورد هذا اًم٤ٌمب وه٤مك سمٞم٤من  ىم٤مًمف احل٤مومظ اسمـ طمجر رمحف اهلل ذم اًمٗمتح ُم٤م

اعم٘مّمقد ُمـ هذا اًم٤ٌمب ُمـ اًمٗمتح ًمٚمح٤مومظ اسمـ طمجر رمحف اهلل طمٞم٨م ىم٤مل 

 .296صـ 43ج

ىمقًمف سم٤مب ُم٤م يذيمر ُمـ ذم اًمرأي أي اًمٗمتقى سمام ي١مدي إًمٞمف اًمٜمٔمر 

وهق يّمدق قمغم ُم٤م يقاومؼ اًمٜمص وقمغم ُم٤م خي٤مًمٗمف واعمذُمقم ُمٜمف ُم٤م يقضمد 

سمٕمض اًمٗمتقى سم٤مًمرأي ٓ شمذم وهق اًمٜمص سمخالومف وأؿم٤مر سم٘مقًمف ُمـ إمم أن 

 إذا مل يقضمد اًمٜمص ُمـ يمت٤مب أو ؾمٜم٦م أو إمج٤مع.

وىمقًمف وشمٙمٚمػ اًم٘مٞم٤مس أي إذا مل جيد إُمقر اًمثالصم٦م اطمت٤مج إمم 

سمؾ يًتٕمٛمٚمف قمغم أوو٤مقمف وٓ يتٕمًػ ذم إصم٤ٌمت اًمٕمٚم٦م  يتٙمٚمٗمف ومال اًم٘مٞم٤مس

وح٦م اجل٤مُمٕم٦م اًمتل هل ُمـ أريم٤من اًم٘مٞم٤مس سمؾ إذا مل شمٙمـ اًمٕمٚم٦م اجل٤مُمٕم٦م وا

ومٚمٞمتٛمًؽ سم٤مًمؼماءة إصٚمٞم٦م ويدظمؾ ذم شمٙمٚمػ اًم٘مٞم٤مس ُم٤م إذا اؾمتٕمٛمٚمف 

قمغم أوو٤مقمف ُمع وضمقد اًمٜمص وُم٤م إذا وضمد اًمٜمص ومخ٤مًمٗمف وشم٠مول 

عمخ٤مًمٗمتف ؿمٞمًئ٤م سمٕمٞمًدا ويِمتد اًمذم ومٞمف عمـ يٜمتٍم عمـ ي٘مٚمده ُمع اطمتامل أن ٓ 

 .إول اـمٚمع قمغم اًمٜمص ا.هـ سمحروومفيٙمقن 
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ٞم٦م اًم٘مٞم٤مس واهلل طمًٞمٌف ذم اًمتٛمقيف وىمد شم٘مدم أن اعم١مًمػ يٜمٙمر طمج

واًمتدًمٞمس وم٢مٟمف يريد مهذه اًمؽممج٦م أن ي٘مقل أن اإلُم٤مم إقمٔمؿ يتٙمٚمػ 

اًم٘مٞم٤مس وي٘مقل سم٤مًمرأي اعمذُمقم وطم٤مؿم٤م اإلُم٤مم إقمٔمؿ ُمـ هذا ومٚم٘مد يم٤من 

رمحف اهلل وريض قمٜمف ُمـ اشمٌع إئٛم٦م ًمٚمٜمّمقص وأقمرومٝمؿ سمٗم٘مٝمٝم٤م ي٘مقل 

: وُمـ فمـ 304-20ًمٗمت٤موى ؿمٞمخ اإلؾمالم سمـ شمٞمٛمٞم٦م يمام ذم جمٛمقع ا

سم٠ميب طمٜمٞمٗم٦م أو همػمه ُمـ أئٛم٦م اعمًٚمٛملم أهنؿ يتٕمٛمدون خم٤مًمٗم٦م احلدي٨م 

اًمّمحٞمح ًم٘مٞم٤مس أو همػمه وم٘مد أظمٓم٠م قمٚمٞمٝمؿ وشمٙمٚمؿ إُم٤م سمٔمـ وإُم٤م مهقى 

ومٝمذا أسمق طمٜمٞمٗم٦م يٕمٛمؾ سمحدي٨م اًمتقيض سم٤مًمٜمٌٞمذ ذم اًمًٗمر ُمع خم٤مًمٗمتف 

ٓقمت٘م٤مده ًمٚم٘مٞم٤مس وسمحدي٨م اًم٘مٝم٘مٝم٦م ذم اًمّمالة ُمع خم٤مًمٗمتف ًمٚم٘مٞم٤مس 

 صحتٝمام وإن يم٤من أئٛم٦م احلدي٨م مل يّمححقمه٤م.

وٟم٘مؾ أسمق همده ىمقل شمٚمٛمٞمذه اسمـ اًم٘مٞمؿ وم٘م٤مل: ىم٤مل اًمِمٞمخ اسمـ اًم٘مٞمؿ 

: وأصح٤مب أيب طمٜمٞمٗم٦م 4/77احلٜمٌكم رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم إقمالم اعمقىمٕملم 

رمحف اهلل جمٛمٕمقن قمغم أن ُمذه٥م أيب طمٜمٞمٗم٦م أن وٕمٞمػ احلدي٨م قمٜمده 

قمغم ذًمؽ سمٜمك ُمذهٌف يمام ىمدم طمدي٨م اًم٘مٝم٘مٝم٦م أومم ُمـ اًم٘مٞم٤مس واًمرأي و

قمغم اًم٘مٞم٤مس واًمرأي وىمدم طمدي٨م اًمقوقء سمٜمٌٞمذ اًمتٛمر  –ُمع وٕمٗمف  –

قمغم اًمرأي واًم٘مٞم٤مس وُمٜمع ىمٓمع اًم٤ًمرق سمنىم٦م  –ُمع وٕمٗمف  –ذم اًمًٗمر 

أىمؾ ُمـ قمنمة دراهؿ واحلدي٨م ومٞمف وٕمٞمػ وذط ذم إىم٤مُم٦م اجلٛمٕم٦م 

صم٤مر ذم ُم٤ًمئؾ أسم٤مر ٔاًم٘مٞم٤مس اعمحض  اعمٍم واحلدي٨م ومٞمف يمذًمؽ وشمرك

ومٞمٝم٤م همػم ُمرومققم٦م ومت٘مديؿ احلدي٨م اًمْمٕمٞمػ وآصم٤مر اًمّمح٤مسم٦م قمغم اًم٘مٞم٤مس 

 واًمرأي ىمقًمف وىمقل اإلُم٤مم أمحد اٟمتٝمك.

ويم٠مّن اسمـ اًم٘مٞمؿ أظمذ هذا ُمـ يمالم احل٤مومظ اًم٘مرر ذم اجلقاهر 

 وم٘مد سح ومٞمٝم٤م سمذًمؽ ُمع إُمثٚم٦م. 2/427اعمْمٞم٦م ذم ـمٌ٘م٤مت احلٜمٗمٞم٦م 

أصح٤مب أيب طمٜمٞمٗم٦م جمٛمٕمقن قمغم أن ُمذه٥م وىم٤مل اسمـ طمزم: مجٞمع 

أيب طمٜمٞمٗم٦م أّن وٕمٞمػ احلدي٨م أومم قمٜمده ُمـ اًم٘مٞم٤مس واًمرأي يمام ذيمره 

ويمت٤مسمف  68ذم يمت٤مسمف ُمٚمخص إسمٓم٤مل اًمرأي واًم٘مٞم٤مس وآؾمتح٤ًمن صـ
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ويمام ٟم٘مٚمف قمٜمف اًمذهٌل ذم يمت٤مسمف  7/54اإلطمٙم٤مم ذم أصقل إطمٙم٤مم 

ٗم٦م وذم اجلزء اًمذي ذم شمرمج٦م اإلُم٤مم أيب طمٜمٞم 6/439شم٤مريخ اإلؾمالم 

هـ ُمع 4367وـُمٌع سمٛمٍم ؾمٜم٦م  24أًمٗمف ذم ُمٜم٤مىم٥م اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م صـ

ضمزئٞمف أيْم٤ًم ذم ُمٜم٤مىم٥م اإلُم٤مم أيب يقؾمػ واإلُم٤مم حمٛمد سمـ احلًـ 

 رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم.

ذم سم٤مب اًمٜمٝمل  4/305وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم ومتح اًم٤ٌمري 

طمٜمٞمٗم٦م اًم٘مٞم٤مس اجلكم ًمٚم٤ٌمئع أن ٓ حُيٗمؾ ُمـ يمت٤مب اًمٌٞمقع: وىمد شمرك أسمق 

ًمرواي٦م أيب هريرة وأُمث٤مًمف يمام ذم اًمقوقء سمٜمٌٞمذ اًمتٛمر وُمـ اًم٘مٝم٘مٝم٦م ذم 

 اًمّمالة وهمػم ذًمؽ.

ومم٤م يٜمٌٖمل ذيمره هٜم٤م ُم٤م ىم٤مًمف اًمِمٞمخ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم 

: ىمقًمٜم٤م إن احلدي٨م اًمْمٕمٞمػ ظمػم ُمـ 2/494ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م 

ًمٙمـ اعمراد سمف احلًـ يمحدي٨م  اًمرأي ًمٞمس اعمراد سمف اًمْمٕمٞمػ اعمؽموك

قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥م قمـ أسمٞمف قمـ ضمده وطمدي٨م إسمراهٞمؿ اهلجري وأُمث٤مهلام 

 ممـ حيًـ اًمؽمُمذي طمديثف أو يّمححف.

ويم٤من احلدي٨م ذم اصٓمالح ُمـ ىمٌؾ اًمؽمُمذي: إُم٤م صحٞمح٤ًم وإُم٤م 

وٕمٞمٗم٤ًم واًمْمٕمٞمػ ٟمققم٤من: وٕمٞمػ ُمؽموك ووٕمٞمػ ًمٞمس سمٛمؽموك 

ج٤مء ُمـ ٓ يٕمرف إٓ اصٓمالح ومتٙمٚمؿ أئٛم٦م احلدي٨م سمذًمؽ آصٓمالح وم

ُمـ  اًمؽمُمذي ومًٛمع ىمقل سمٕمض إئٛم٦م: احلدي٨م اًمْمٕمٞمػ أطم٥م إزم

 اًم٘مٞم٤مس. ومٔمـ أٟمف حيت٩م سم٤محلدي٨م اًمذي يْمٕمٗمف ُمثؾ اًمؽمُمذي.

وأظمذ يرضمح ـمري٘م٦م ُمـ يرى أٟمف أشمٌع ًمٚمحدي٨م اًمّمحٞمح وهق ذم 

ذًمؽ ُمـ اعمتٜم٤مىمْملم اًمذيـ يرضمحقن اًمٌمء قمغم ُم٤م هق أومم سم٤مًمرضمح٤من 

 يٙمـ دوٟمف اٟمتٝمك. ُمٜمف إن مل

اًمتحذير ُمـ اًمٌدع وأورد جمٛمققم٦م ُمـ  52صمؿ شمرضمؿ اعم١مًمػ صـ

 إطم٤مدي٨م وأصم٤مر اًمتل شمٜمٝمك قمـ آسمتداع ذم اًمديـ.
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وأصح٤مسمٜم٤م احلٜمٗمٞم٦م يمٖمػمهؿ ُمـ قمٚمامء اعمًٚمٛملم ىمد طمذروا  أقول

ُمـ اًمٌدع وآسمتداع ذم اًمديـ سمؾ احلٜمٗمٞم٦م ؿمددوا ذم هذا اًم٤ٌمب أيمثر ُمـ 

ُم٤م هذا اًمتدًمٞمس ُمـ اعم١مًمػ وُم٤م اًمذي هيدف إًمٞمف ُمـ  همػمهؿ وٓ أدري

هذه اًمؽممج٦م ويم٠من اإلُم٤مم إقمٔمؿ قمٜمده ُمٌتدع أو وم٘مٝمف سمدقم٦م وٓ خيٗمك 

 ُم٤م ذم هذا ُمـ ؾمقء إدب ُمع اإلُم٤مم إقمٔمؿ.

وأىمقل ًمف: اعمٌتدع هق ُمـ أٟمٙمر طمجٞم٦م اإلمج٤مع وطمجٞم٦م اًم٘مٞم٤مس 

ـ ذم اًمٗم٘مٝم٤مء وأٟمٙمر أمهٞم٦م اًمٗم٘مف وأصقل اًمٗم٘مف وأطمٙم٤مم اًمتجقيد وـمٕم

وضمرح اًمدقم٤مة إمم اهلل سمٖمػم وضمف طمؼ ٟمٕمؿ ُمـ اشمّمػ سمام ذيمرٟم٤م هق اعمٌتدع 

راؤه شمٚمؽ هل اًمٌدقم٦م ٓ اإلُم٤مم إقمٔمؿ وٓ وم٘مٝمف اًمذي شمٚم٘م٤مه أهؾ آو

طمؽمام وُم٤م زال أيمثر ضمالل واإليمرام وآاإلؾمالم سم٤مًم٘مٌقل وىم٤مسمٚمقه سم٤مإل

طمٜمٞمٗم٦م ووم٘مٝمف  اعمًٚمٛملم يت٘مرسمقن إمم اهلل ويٕمٌدوٟمف قمز وضمؾ سمٗمٝمؿ أيب

  ًمٚمنميٕم٦م اًمٖمراء قمغم رهمؿ أٟمػ احل٤مؾمديـ.
 البعد عن أصحاب الأهواء: 36إلى ص  22ثم ترجم المؤلف ص 

وأورد حت٧م هذه اًمؽممج٦م جمٛمققم٦م ُمـ إطم٤مدي٨م وأصم٤مر شمدل قمغم  

جم٤مٟم٦ٌم أصح٤مب إهقاء واًمٌٕمد قمٜمٝمؿ وهذا طمؼ ي٘مقل سمف أئٛمتٜم٤م احلٜمٗمٞم٦م 

روم٧م أن اعمٌتدع ُمـ اؾمتٕمٛمؾ قمٚمؿ يمٖمػمهؿ ُمـ قمٚمامء اعمًٚمٛملم وىمد قم

اجلرح واًمتٕمديؾ قمغم همػم ىمقاقمده ووقاسمٓمف ومجرح عمجرد اهلقى وأٟمٙمر 

طمجٞم٦م اإلمج٤مع وطمجٞم٦م اًم٘مٞم٤مس وـمٕمـ ذم قمٚمامء اإلؾمالم وضمرح اًمدقم٤مة 

إمم اهلل وىم٤مل سم٤مجلٝم٦م وأصم٧ٌم اعمٙم٤من هلل وشمٙمٚمؿ ذم اًمديـ سمٖمػم قمٚمؿ وأومتك 

ٟمدقمقا اًمٜم٤مس إمم اًمٌٕمد قمٜمٝمؿ  اًمٜم٤مس سمٖمػم وم٘مف ه١مٓء هؿ اعمٌتدقم٦م اًمذيـ

 واعم١مًمػ يٕمرومٝمؿ مت٤مم اعمٕمروم٦م ٕٟمف ُمٜمٝمؿ.

وصدق أسمق ىمالسم٦م طمٞم٨م ىم٤مل: ٓ دم٤مًمًقا أهؾ إهقاء وٓ 

دم٤مدًمقهؿ وم٢مين ٓ آُمـ أن يٖمٛمًقيمؿ ذم والًمتٝمؿ أو يٚمًٌقا قمٚمٞمٙمؿ ُم٤م 

 يمٜمتؿ شمٕمرومقن رواه اًمدارُمل.



438 

 

الباب أدلة اجلرح وأسهب ادًلف يف هذا  24ثم ذكر ادًلف صـ

إمم  64طمتك أٟمف اؾمتٖمرق ُمـ اًمٙمت٤مب صمالصم٦م وؾمتلم صٗمح٦م ُمـ صـ كثرا  

وهذا اًمتْمخٞمؿ ذم هد أدًم٦م ضمقاز اجلرح اعمراد ُمٜمف اًمتٛمقيف  424صـ

ًمٞمس إٓ وم٤معم١مًمػ هيدف ُمـ هذا اإلؾمٝم٤مب أن يّمؾ إمم ُمنموقمٞم٦م ضمرح 

ُمـ همػم أن يقضمف إًمٞمف ًمقم أو اٟمت٘م٤مد سمٕمد شمٔم٤مومر ُم٤م أورده ُمـ  أيب طمٜمٞمٗم٦م 

ٕدًم٦م قمغم ُمنموقمٞم٦م اجلرح وقمغم يمٍؾ ٓ ؿمؽ قمٜمدٟم٤م ذم ُمنموقمٞم٦م اجلرح ا

واًمتٕمديؾ ٕن سمف يٙمقن احلٗم٤مظ قمغم ؾمٜم٦م اعمّمٓمٗمك ُمـ اًمت٘مقل واًمدظمٞمؾ 

واعمٙم٤مومح٦م ًمٚمدضم٤مًملم واعمِمٕمقذيـ واخلراصلم وهذا اًمٕمٚمؿ ٟمِم٠م ُمـ قمٝمد 

 زداد وىمقي واؿمتد ذم اًم٘مرن إول واًمث٤مينااًمّمح٤مسم٦م سُمرقماًم ًمٓمٞمًٗم٤م صمؿ ٟمام و

واُمتد واشمًع وسمدأ يتٙم٤مُمؾ ذم اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م واًمراسمع وهٙمذا طمتك ايمتٛمؾ 

ذم اًم٘مرن اًمت٤مؾمع ُمـ اهلجرة اًمنميٗم٦م ومٙمثرت ومٞمف اًمٙمت٥م وشمٜمققم٧م ومٞمف 

اعم١مًمٗم٤مت وهذا اًمٕمٚمؿ مم٤م شمٗمردت سمف إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م قمـ ؾم٤مئر إُمؿ 

ومهذا اًمٕمٚمؿ اًمٕمٔمٞمؿ واعم٤ًٌمر اًمدىمٞمؼ احلٙمٞمؿ متٙمـ اًمًٚمػ واخلٚمػ ُمـ 

اًمٕمٚمؾ ذم يمؾ قمٚمؿ ُمٜم٘مقل ومٙم٤من هذا اًمٕمٚمؿ جمٝمرًا ص٤مدىم٤ًم وٟمٔم٤مرة يمِمػ 

ص٤مومٞم٦م شمٕمزل ًمٚمٜم٤مفمر مه٤م اًمّمحٞمح قمـ اًم٘مريح ومتٞمز ًمف اًمزيـ ُمـ اًمِملم 

 واًمّمدق ُمـ اعملم وشمزن ًمف اعمح٤مُمد واعمث٤مًم٥م سم٤مًم٘مًٓم٤مس اعمًت٘مٞمؿ.

ي٘مقل اًمٕمالُم٦م أسمق همده رمحف اهلل شمٕم٤ممم ُمٌٞمٜم٤ًم ظمٓمر هذا اًمٕمٚمؿ: وهق 

وُمزًمؼ ضمد ظمٓمر وًمذا ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد ذم قمٚمؿ صٕم٥م قمن 

: اًم٤ٌمب اًمث٤مُمـ ذم ُمٕمروم٦م (37)يمت٤مسمف آىمؽماح ذم سمٞم٤من آصٓمالح

 اًمْمٕمٗم٤مء وهذا اًم٤ٌمب شمدظمؾ ومٞمف أوم٦م ُمـ وضمقه مخ٦ًم: 

 أطمده٤م وهق ذه٤م: اًمٙمالم سم٥ًٌم اهلقى واًمٖمرض واًمتح٤مُمؾ...

ض اًمٜم٤مس وصم٤مٟمٞمٝم٤م: اعمخ٤مًمٗم٦م ذم اًمٕم٘م٤مئد وم٢مهن٤م أوضم٧ٌم شمٙمٗمػم سمٕم

 سمٕمْمٝمؿ ًمٌٕمض أو شمٌديٕمٝمؿ...

                                                           

 .344-330( صـ37)
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وصم٤مًمثٝم٤م: آظمتالف اًمقاىمع سملم اعمتّمقوم٦م وأصح٤مب اًمٕمٚمقم 

 اًمٔم٤مهرة وم٘مد وىمع سمٞمٜمٝمؿ شمٜم٤مومر أوضم٥م يمالم سمٕمْمٝمؿ ذم سمٕمض.

ـمؾ وراسمٕمٝم٤م: اًمٙمالم سم٥ًٌم اجلٝمؾ سم٤مًمٕمٚمقم وُمراشمٌٝم٤م واحلؼ واًم٤ٌم

 .ُمٜمٝم٤م

وظم٤مُمًٝم٤م: اخلٚمؾ اًمقاىمع سم٥ًٌم قمدم اًمقرع وإظمذ سم٤مًمتقهؿ 

 ٘مرائـ اًمتل ىمد ختتٚمػ...واًم

وًمّمٕمقسم٦م اضمتامع هذه اًمنمائط قمٔمؿ اخلٓمر ذم اًمٙمالم ذم اًمرضم٤مل 

ًم٘مٚم٦م اضمتامع هذه إُمقر ذم اعمزيملم وًمذا ىمٚم٧م: أقمراض اعمًٚمٛملم طُمٗمرة 

ُمـ طمٗمر اًمٜم٤مر وىمػ قمغم ؿمٗمػمه٤م ـم٤مئٗمت٤من ُمـ اًمٜم٤مس: اعمحدصمقن 

 واحلٙم٤مم. اٟمتٝمك 

 يمت٤مسمف قم٘مقد ىم٤مل احل٤مومظ حمٛمد سمـ يقؾمػ اًمّم٤محلل اًمِم٤مُمل ذم

سمٕمد ٟم٘مٚمف يمٚمٛم٦م اإلُم٤مم اسمـ دىمٞمؼ  (38)اجلامن ذم ُمٜم٤مىم٥م أيب طمٜمٞمٗم٦م اًمٜمٕمامن

اًمٕمٞمد هذه: وًمٞمس احلٙم٤مم واعمحدصمقن ؾمقاء وم٢من احلٙم٤مم أقمذر ٕهنؿ ٓ 

 حيٙمٛمقن إٓ سم٤مًمٌٞمٜم٦م اعمٕمتؼمة وهمػمهؿ يٕمتٛمد جمرد اًمٜم٘مؾ اٟمتٝمك.

وهق اؾمتدراك طمًـ رومٞمع يزيد ذم سمٞم٤من ظمٓمقرة ُمزاًمؼ اجلرح 

 ًمتٕمديؾ.وا

ذم ُمٌح٨م  (39)وًمذا ىم٤مل احل٤مومظ اًمًخ٤موي ذم ومتح اعمٖمٞم٨م

ُمٕمروم٦م اًمث٘م٤مت واًمْمٕمٗم٤مء ذم صدد يمالُمف قمغم ظمٓمقرة اجلرح واًمتٕمديؾ: 

ُمـ همرض أو  –أهي٤م اعمتّمدي ًمذًمؽ اعم٘متٗمل ومٞمف أصمر ُمـ شم٘مدم  –واطمذر 

هقى حيٛمٚمؽ يمؾ ُمٜمٝمام قمغم اًمتح٤مُمؾ وآٟمحراف وشمرك اإلٟمّم٤مف أو 

 –قمغم اًم٘م٤مئؿ سمذًمؽ  –ذًمؽ ذ إُمقر اًمتل شمدظمؾ اإلـمراء وآومؽماء وم

أوم٦م ُمٜمٝم٤م واعمت٘مدُمقن ؾم٤معمقن ُمٜمف هم٤مًم٤ًٌم ُمٜمزهقن قمٜمف ًمقومقر دي٤مٟمتٝمؿ 

                                                           

 .405( ـ38)

 .478( صـ39)
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سمخالف اعمت٠مظمريـ وم٢مٟمف رسمام ي٘مع ذًمؽ ذم شمقارخيٝمؿ وهق جم٤مٟم٥م ٕهؾ 

 اًمديـ وـمرائ٘مٝمؿ.

وم٤مجلرح واًمتٕمديؾ ظمٓمر ٕٟمؽ إن قمّدًم٧م سمٖمػم شمث٧ٌم يمٜم٧م يم٤معمث٧ٌم 

٧م ومُٞمخِمك قمٚمٞمؽ أن شمدظمؾ ذم زُمرة ُمـ روى طمديث٤ًم طمٙماًم ًمٞمس سمث٤مسم

وهق ئمـ أٟمف يمذب وإن ضمرطم٧م سمٖمػم حترز أىمدُم٧م قمغم اًمٓمٕمـ ذم 

ُمًٚمؿ سمريء ُمـ ذًمؽ ووؾمٛمتف سمٛمٞمًؿ ؾمقء يٌ٘مك قمٚمٞمف قم٤مره أسمدًا وم٤مجلرح 

 اٟمتٝمك. طمؼ آدُملط طمؼ اهلل شمٕم٤ممم ورؾمقًمف  ظمٓمر أي ظمٓمر وم٢مٟمف ومٞمف ُمع

روم٦م أٟمقاع قمٚمؿ وىم٤مل احل٤مومظ اإلُم٤مم اسمـ اًمّمالح ذم ُمٕم

: اًمٜمقع احل٤مدي واًمًتقن: ُمٕمروم٦م اًمث٘م٤مت واًمْمٕمٗم٤مء ُمـ (40)احلدي٨م

رواة احلدي٨م: اًمٙمالم ذم اًمرضم٤مل ضمرطم٤ًم وشمٕمدياًل ضمقز صقٟم٤ًم ًمٚمنميٕم٦م 

 وٟمٗمٞم٤ًم ًمٚمخٓم٠م واًمٙمذب قمٜمٝم٤م ويمام ضم٤مز اجلرح ذم اًمِمٝمقد ضم٤مز ذم اًمرواة.

صمؿ إن قمغم أظمذ ذم ذًمؽ أن يت٘مل اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ويتث٧ٌم 

 يٌ٘مك قمٚمٞمف 
ٍ
ويتقىمك اًمت٤ًمهؾ يمٞمال جيرح ؾمٚمٞماًم ويًؿ سمريئ٤ًم سمًٛم٦م ؾمقء

 .–ويٚمح٘مف ُمـ شم٤ًمهٚمف اًمٕم٘م٤مب واعم١ماظمذة  –اًمدهر قم٤مُره٤م 

ُمـ ُمثؾ  –اًمرازي  –وأطم٥ًم أسم٤م حمٛمد قمٌداًمرمحـ سمـ أيب طم٤مشمؿ 

ُم٤م ذيمرٟم٤مه ظم٤مف ومٞمام رّويٜم٤مه أو سُمٚمَّٖمٜم٤مه: أن يقؾمػ سمـ احلًلم اًمرازي 

وهق ي٘مرأ يمت٤مسمف ذم اجلرح واًمتٕمديؾ وم٘م٤مل ًمف:  وهق اًمّمقذم دظمؾ قمٚمٞمف

يمؿ ُمـ ه١مٓء اًم٘مقم ىمد طمٓمقا رواطمٚمٝمؿ ذم اجلٜم٦م ُمٜمذ ُمئ٦م ؾمٜم٦م وُمئتل 

 ؾمٜم٦م وأٟم٧م شمذيمرهؿ وشمٖمت٤ممهؿ؟ ومٌٙمك قمٌداًمرمحـ.

ث  قمـ  –وهق ي٘مرأ يمت٤مسمف ذًمؽ قمغم اًمٜم٤مس  –وسمٚمٖمٜم٤م أيْم٤ًم أٟمف طُمدِّ

 ٓمقا رطم٤مهلؿ ذمحيٞمك اسمـ ُمٕملم أٟمف ىم٤مل: إٟم٤م ًمٜمٓمٕمـ قمغم أىمقام ًمٕمٚمٝمؿ طم

اجلٜم٦م ُمٜمذ أيمثر ُمـ ُمئتل ؾمٜم٦م ومٌٙمك قمٌداًمرمحـ وارشمٕمدت يداه طمتك 

 ؾم٘مط اًمٙمت٤مب ُمـ يده اٟمتٝمك.

                                                           

 .390-389( صـ40)
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ىم٤مل قمٌداًمٗمت٤مح: وُمـ أضمؾ هذا وذاك وصٕمقسم٦م اًمنموط ذم 

اعمزيملم واعمجرطملم: ىمؾ قمدد اجلٝم٤مسمذة اًمٜم٤مىمديـ ضمدًا ضمدًا قمـ قمدد 

ح٤مومؾ ُمٙمثٗم٦م أُم٤م اعمحدصملم واًمرواة وم٤مًمرواة واعمحدصمقن أًمقف ُم١مًمٗم٦م وضم

اًمٜم٤مىمدون ومام يٌٚمٖمقن إًمػ ىمٓمٕم٤ًم واجلٝم٤مسمذة ُمٜمٝمؿ ُم٤م يٌٚمٖمقن اعمئتلم 

ضمزُم٤ًم واًمٜم٘مدة اعمتٗمقىمقن اعمقهقسمقن ُم٤م يٌٚمٖمقن اعمئ٦م سمٞم٘ملم يمام شمٌلم 

سمقوقح ُمـ اًمٜمٔمر ذم ضمزء احل٤مومظ اًمذهٌل: ذيمر ُمـ يٕمتٛمد ىمقًمف ذم 

 ل ا.هـ.اجلرح واًمتٕمديؾ وضمزء احل٤مومظ اًمًخ٤موي اعمتٙمٚمٛمقن ذم اًمرضم٤م

أىمقل وعم٤م يم٤من قمٚمؿ اجلرح واًمتٕمديؾ صٕم٤ًٌم يم٤من ٓسمد ُمـ سمٞم٤من 

طمدود اجلرح اجل٤مئز وىمد سملم ًمٜم٤م اًمٕمالُم٦م اًمٚمٙمٜمقي رمحف اهلل شمٕم٤ممم طمدود 

 : ومٚمام يم٤من اجلرح أُمراً 56اجلرح اجل٤مئز سم٘مقًمف ذم اًمرومع واًمتٙمٛمٞمؾ صـ

 دُمل ورسمام يقرث ُمع ىمٓمع اًمٜمٔمر قمـصٕم٤ًٌم وم٢من ومٞمف طمؼ اهلل ُمع طمؼ أ

اًمير ذم أظمرة ضرًا ذم اًمدٟمٞم٤م ُمـ اعمٜم٤مومرة واعم٘م٧م سملم اًمٜم٤مس وإٟمام 

ٟمف ٓ جيقز اجلرح سمام ومقق احل٤مضم٦م وٓ ٠مضمقز ًمٚميورة اًمنمقمٞم٦م طمٙمٛمقا سم

آيمتٗم٤مء قمغم ٟم٘مؾ اجلرح وم٘مط ومٞمٛمـ وضمد ومٞمف اجلرح واًمتٕمديؾ يمالمه٤م 

ُمـ اًمٜم٘م٤مد وٓ ضمرح ُمـ ٓ حيت٤مج إمم ضمرطمف وُمٜمٕمقا ُمـ ضمرح اًمٕمٚمامء 

ًمذيـ ٓ حيت٤مج إًمٞمٝمؿ ذم رواي٦م إطم٤مدي٨م سمال ضورة ذقمٞم٦م وًمٜمذيمر ا

 سمٕمض قم٤ٌمرات اًمٕمٚمامء اًمداًم٦م قمغم ُم٤م ذيمرٟم٤م:

ىم٤مل اًمًخ٤موي ذم ومتح اعمٖمٞم٨م سمنمح أًمٗمٞم٦م احلدي٨م: ٓ جيقز 

 سمِمٞمئلم إذا طمّمؾ سمقاطمد اٟمتٝمك.

وىم٤مل اًمذهٌل ذم ُمٞمزان آقمتدال: يمذًمؽ ُمـ شمٙمٚمؿ ومٞمف ُمـ 

ذم هذا اًمٙمت٤مب إٓ ُمـ ىمد شمٌلم وٕمٗمف واشمْمح اعمت٠مظمريـ ٓ أورد ُمٜمٝمؿ 

أُمره إذ اًمٕمٛمدة ذم زُم٤مٟمٜم٤م ًمٞمس قمغم اًمرواة سمؾ قمغم اعمحدصملم واعمٗمٞمديـ 

واًمذيـ قمروم٧م قمداًمتٝمؿ وصدىمٝمؿ ذم وٌط أؾمامء اًم٤ًمُمٕملم صمؿ ُمـ 

اعمٕمٚمقم أٟمف ٓسمد ُمـ صقن اًمراوي وؾمؽمه وم٤محلد اًمٗم٤مصؾ سملم اعمت٘مدم 



442 

 

 .(44)ٝمكواعمت٠مظمر هق رأس ؾمٜم٦م صمالث ُمئ٦م. اٟمت

ذم رؾم٤مًمتف اًمدوران اًمٗمٚمٙمل قمغم اسمـ اًمٙمريمل  (42)اًمًٞمقـمل وىم٤مل

قمٜمد ذيمره وضمقه ـمٕمٜمف قمغم ُمٕم٤مسه اًمًخ٤موي: اًمث٤مًم٨م أٟمف أًمػ شم٤مرخي٤ًم 

ُمأله سمٖمٞم٦ٌم اعمًٚمٛملم ورُمك ومٞمف قمٚمامء اًمديـ سم٠مؿمٞم٤مء أيمثره٤م مم٤م يٙمذب ومٞمف 

ويٛملم وم٠مًمٗم٧م اعم٘م٤مُم٦م اًمتل ؾمٛمٞمتٝم٤م اًمٙم٤موي ذم شم٤مريخ اًمًخ٤موي ٟمزه٧م 

 ٝم٤م أقمراض اًمٜم٤مس وهدُم٧م ُم٤م سمٜم٤مه ذم شم٤مرخيف إمم إؾم٤مس اٟمتٝمك.ومٞم

وىم٤مل اًمًٞمقـمل أيْم٤ًم ذم رؾم٤مًمتف اًمٙم٤موي ذم شم٤مريخ اًمًخ٤موي: 

ويمِمط ُم٤م وٛمٜمف ذم  (43)اًمٖمرض أن سمٞم٤من ظمٓمئف ومٞمام صمٚم٥م سمف اًمٜم٤مس

شم٤مرخيف سم٤مًم٘مٞم٤مس وم٘مد ىم٤مُم٧م إدًم٦م ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م قمغم حتريؿ اطمت٘م٤مر 

ٞمٌتٝمؿ سمام هق صدق وطمؼ ومْماًل قمام يٙمذب ومٞمف اعمًٚمٛملم واًمتِمديد ذم هم

 اجل٤مرح ويٛملم.

وم٢من ىم٤مل: ٓسمد ُمـ ضمرح اًمرواة واًمٜم٘مٚم٦م وذيمر اًمٗم٤مؾمؼ واعمجروح 

 ُمـ احلٛمٚم٦م اجلقاب:

ذقم٤ًم  –أوًٓ: أن يمثػمًا ممـ ضمرطمٝمؿ ٓ رواي٦م هلؿ وم٤مًمقاضم٥م ومٞمٝمؿ 

 أن يًٙم٧م قمـ ضمرطمٝمؿ وهيٛمٚمف. –

 

                                                           

ًمرواي٦م يمام ذيمره اًمًخ٤موي ذم ( وهذا احلد أيًْم٤م هق آظمر قمٍم ا44)

ومتح اعمٖمٞم٨م صمؿ ًمٗمظ ؾمٜم٦م همػم ُمقضمقد ذم إصٚملم وهق ُمقضمقد ذم 

 اعمٞمزان.

( هق ضمالل اًمديـ قمٌداًمرمحـ اًمًٞمقـمل جمدد اعم٤مئ٦م اًمت٤مؾمٕم٦م اعمتقذم 42)

إطمدى قمنمة سمٕمد شمًٕمامئ٦م وىمد ذيمرت شمرمجتف ذم اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت اًمًٜمٞم٦م  944

 قمغم اًمٗمقائد اًمٌٝمٞم٦م ُمٜمف رمحف اهلل

 إصٚملم : ؾمٚم٥م وهق ؾمٝمق ىمٚمؿ إذ ُمٕمٜمك ؾمٚم٥م اظمتٚمس وٓ ( ذم43)

 يت٘مٌٚمف اعم٘م٤مم هٜم٤م أُم٤م صمٚم٥م ومٛمٕمٜم٤مه ٓم وقم٤مب وهق اعمٜم٤مؾم٥م هٜم٤م.
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ول طمٞم٨م يم٤من احلدي٨م وصم٤مٟمٞم٤ًم: أن اجلرح إٟمام ضمقز ذم اًمّمدر إ

ي١مظمذ ُمـ صدور إطم٤ٌمر ٓ ُمـ سمٓمقن إؾمٗم٤مر وم٤مطمتٞم٩م إًمٞمف ضورة 

ًمٚمذب قمـ أصم٤مر وُمٕمروم٦م اعم٘مٌقل واعمردود ُمـ إطم٤مدي٨م وإظم٤ٌمر وأُم٤م 

 أن وم٤مًمٕمٛمدة قمغم اًمٙمت٥م اعمدوٟم٦م.

هم٤مي٦م ُم٤م ذم اًم٤ٌمب: أهنؿ ذـمقا عمـ يذيمر أن ذم ؾمٚمًٚم٦م اإلؾمٜم٤مد 

خط ُمـ يّمٚمح قمٚمٞمف آقمتامد وم٢مذا اطمتٞم٩م وصمٌقت ؾمامقمف سم (44)شمّمقٟمف

أن إمم اًمٙمالم ذم ذًمؽ ايمتٗمك سم٠من ي٘م٤مل: همػم ُمّمقن أو ُمًتقر وسمٞم٤من 

أن ذم ؾمامقمف ٟمققم٤ًم ُمـ اًمتٝمقر واًمزور وأُم٤م ُمثؾ إئٛم٦م إقمالم وُمِم٤ميخ 

اإلؾمالم يم٤مًمٌٚم٘مٞمٜمل واًم٘م٤مي٤ميت واًم٘مٚم٘مِمٜمدي واعمٜم٤موي وُمـ ؾمٚمؽ ذم 

ُم٤م رُم٤مهؿ اًمِمٕمراء ذم أه٤مضمٞمٝمؿ؟ ضمقادهؿ وم٠مي وضمف ًمٚمٙمالم ومٞمٝمؿ وذيمر 

 اٟمتٝمك. 

: وًمذا شمٕم٘م٥م اسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد (45)وىم٤مل اًمًخ٤موي ذم ومتح اعمٖمٞم٨م

اسمـ اًمًٛمٕم٤مين ذم ذيمره سمٕمض اًمِمٕمراء واًم٘مدح ومٞمف سم٘مقًمف: إذا مل يْمٓمر 

ومٞمف إمم اًم٘مدح ومٞمف ًمٚمرواي٦م مل جيز وٟمحقه ىمقل اسمـ اعمراسمط: ىمد دوٟم٧م 

 ٓمٕم٧م قمغم رأس أرسمع ُمئ٦م اٟمتٝمك.إظم٤ٌمر وُم٤م سم٘مل ًمٚمتجريح وم٤مئدة سمؾ اٟم٘م

: ىمد (46)وىم٤مل اًمذهٌل ذم ُمٞمزاٟمف ذم شمرمج٦م أسم٤من سمـ يزيد اًمٕمٓم٤مر

أورده أيْم٤ًم اًمٕمالُم٦م اسمـ اجلقزي ذم اًمْمٕمٗم٤مء ومل يذيمر ومٞمف أىمقال ُمـ 

وصم٘مف وهذا ُمـ قمٞمقب يمت٤مسمف يند اجلرح ويًٙم٧م قمـ اًمتقصمٞمؼ 

 .(47)اٟمتٝمك

                                                           

 ( ذم إصٚملم : وشمّمقيٜمف وهق ؾمٝمق يمام شمرى.44)

 .482( صـ45)

(46 )9:1 . 

ذم شمرمج٦م قمٌداعمٚمؽ سمـ قمٛمػم  660: 2( وىم٤مل أيًْم٤م ذم اعمٞمزان 47)

 ومذيمره ومحٙمك اجلرح وُم٤م ذيمر اًمتقصمٞمؼ.اًمٚمخٛمل : وأُم٤م اسمـ اجلقزي 
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ٟم٤م وأُم٤مصمؾ ىمٚم٧م: هذه اًمٜمّمقص ًمٕمٚمٝم٤م مل شم٘مرع صامخ أوم٤موؾ قمٍم

دهرٟم٤م؟ وم٢من ؿمٞمٛمتٝمؿ أهنؿ طملم ىمّمدهؿ سمٞم٤من وٕمػ رواي٦م يٜم٘مٚمقن ُمـ 

يمت٥م اجلرح واًمتٕمديؾ اجلرح دون اًمتٕمديؾ ومٞمقىمٕمقن اًمٕمقام ذم اعمٖمٚمٓم٦م 

ًمٔمٜمٝمؿ أن هذا اًمراوي قم٤مٍر قمـ شمٕمديؾ إضمٚم٦م واًمقاضم٥م قمٚمٞمٝمؿ أن 

أطمدمه٤م  –طمًٌام يٚمقح هلؿ  –يٜم٘مٚمقا اجلرح واًمتٕمديؾ يمٚمٞمٝمام صمؿ يرضمحقا 

ُم٦موًم  .(48)ٕمٛمري شمٚمؽ ؿمٞمٛم٦م حمرُم٦م وظمّمٚم٦م خمرَّ

                                                           

( وىم٤مل اًمت٤مسمٕمل اجلٚمٞمؾ حمٛمد سمـ ؾمػميـ : فمٚمؿ ٕظمٞمؽ أن شمذيمر ُمٜمف 48)

 275:9أؾمقأ ُم٤م شمٕمٚمؿ وشمٙمتؿ ظمػمه يمام ذم اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ٓسمـ يمثػم 

ورواه اخلٓمٞم٥م ذم اجل٤مُمع ٕظمالق اًمراوي وآداب اًم٤ًمُمع سمٚمٗمظ : 

   ٜمف.فمٚمٛم٧م أظم٤مك إذا ذيمرت ُم٤ًموءه ومل شمذيمر حم٤مؾم

د اإلُم٤مم قمٌداهلل سمـ اعم٤ٌمرك ىم٤مقمدة ذم هذا اًم٤ٌمب ُم٤م أمجٚمٝم٤م ُمـ  وىمد ىمٕمَّ

ىم٤مقمدة وُم٤م أطمًٜمٝم٤م ُمـ ؾمٚمقك ىم٤مل احل٤مومظ اًمذهٌل ذم شمذيمرة احلٗم٤مظ 

ذم سم٤مب شمرمج٦م اسمـ اعم٤ٌمرك : ىم٤مل قمٌدان : ىم٤مل اسمـ اعم٤ٌمرك : إذا  276:4

ٚم٧ٌم مل شمذيمر اعم٤ًموي وإذا هم –قمغم اعم٤ًموي  –همٚم٧ٌم حم٤مؾمـ اًمرضمؾ 

اعم٤ًموي قمغم اعمح٤مؾمـ مل شمذيمر اعمح٤مؾمـ وهذا اعمٕمٜمك شمقاردت قمٚمٞمف 

أىمقال إئٛم٦م اًمٙم٤ٌمر ىم٤مل ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م : ًمٞمس ُمـ ذيػ وٓ قم٤ممل 

وٓ ذي ؾمٚمٓم٤من إٓ وومٞمف قمٞم٥م ٓ سمد ، وًمٙمـ ُمـ اًمٜم٤مس ُمـ ٓ شُمذيمر 

قمٞمقسمف ، ُمـ يم٤من ومْمٚمف أيمثر ُمـ ٟم٘مّمف وه٥م ٟم٘مّمف ًمٗمْمٚمف.وىم٤مل 

ل ، وإذا يم٤من إهمٚم٥م  اًمِم٤مومٕمل : إذا يم٤من إهمٚم٥م اًمٓم٤مقم٦م ومٝمق اعمٕمدَّ

ح روامه٤م اخلٓمٞم٥م ذم اًمٙمٗم٤مي٦م صـ  . وروى 79اعمٕمّمٞم٦م ومٝمق اعمجرَّ

قمـ  260 -2اخلٓمٞم٥م أيْم٤ًم ذم اجل٤مُمع ٕظمالق اًمراوي واًم٤ًمُمع 

اًمِمٕمٌل ىم٤مل يم٤مٟم٧م اًمٕمرب شم٘مقل إذا يم٤مٟم٧م حم٤مؾمـ اًمرضمؾ شمٖمٚم٥م قمغم 

٘م٤مرسملم ومذًمٙمؿ اعمتامؾمؽ ، ُم٤ًموئف ومذًمٙمؿ اًمرضمؾ اًمٙم٤مُمؾ ، وإذا يم٤مٟم٤م ُمت

 وإذا يم٤مٟم٧م اعم٤ًموئ أيمثر ُمـ اعمح٤مؾمـ ومذًمٙمؿ اعمتٝمتؽ.
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: أهنؿ يمٚمام أًمٗمقا ؾمٗمرًا ذم شمراضمؿ وُمـ قم٤مداهتؿ اًمًٞمئ٦م أيْم٤مً 

اًمٗمْمالء ُمألوه سمام يًتٜمٙمػ قمٜمف اًمٜمٌالء ومذيمروا ومٞمف اعمٕم٤مي٥م واعمث٤مًم٥م ذم 

شمرمج٦م ُمـ هق قمٜمدهؿ ُمـ اعمجروطملم اعم٘مٌقطملم وإن يم٤من ضم٤مُمٕم٤ًم 

شمٗمًد سمف فمٜمقن اًمٕمقام  ًمٚمٛمٗم٤مظمر واعمٜم٤مىم٥م وهذا ُمـ أقمٔمؿ اعمّم٤مئ٥م

 وشمني سمف إوه٤مم ذم إقمالم.

: أهنؿ يمٚمام ٟم٤مفمروا أطمدًا ُمـ إوم٤موؾ ذم وُمـ قم٤مداهتؿ اخلٌٞمث٦م

ُم٠ًمًم٦م ُمـ اعم٤ًمئؾ شمقضمٝمقا إمم ضمرطمف سم٠مومٕم٤مًمف اًمذاشمٞم٦م وسمحثقا قمـ أقمامًمف 

اًمٕمروٞم٦م وظمٚمٓمقا أًمػ يمذسم٤مٍت سمّمدق واطمد وومتحقا ًم٤ًمن اًمٓمٕمـ قمٚمٞمف 

وهمروٝمؿ ُمٜمف إؾمٙم٤مت خم٤مصٛمٝمؿ سمحٞم٨م يتٕمج٥م ُمٜمف يمؾ ؾم٤مضمد 

سم٤مًم٥ًم واًمِمتؿ واًمٜمج٤مة ُمـ شمٕم٘م٥م ُم٘م٤مسمٚمٝمؿ سم٤مًمتٕمدي واًمٔمٚمؿ سمجٕمؾ 

اعمٜم٤مفمرة ُمِم٤ممت٦م واعم٤ٌمطمث٦م خم٤مصٛم٦م وىمد ٟمٌٝم٧م قمغم ىمٌح هذه اًمٕم٤مدات 

 سم٠مووح احلج٩م واًمٌٞمٜم٤مت ذم رؾم٤مًمتل شمذيمرة اًمراؿمد سمرد شمٌٍمة اًمٜم٤مىمد.

أن  إذا قمروم٧م هذا يمٚمف وم٤مقمٚمؿ يمذًمؽ أٟمف ٓ جيقز عمـ ه٥م ودب

وم٤مجل٤مرح ًمف ذوط واعمٕمدل يمذًمؽ  يٜمّم٥م ٟمٗمًف إُم٤مُم٤ًم ًمٚمجرح واًمتٕمديؾ

ًمف ذوط وىمد سملم هذه اًمنموط اعمحدث اًمٜم٤مىمد اًمٚمٙمٜمقي سم٘مقًمف ذم 

ذم ذط  – 3-ُمع شمٕمٚمٞم٘م٤مت قمٌداًمٗمت٤مح: إي٘م٤مظ  67اًمرومع واًمتٙمٛمٞمؾ صـ

 (49)واًمقرع ىيِمؽمط ذم اجل٤مرح واعمٕمدل اًمٕمٚمؿ واًمت٘مق واعمٕمدل اجل٤مرح

تجٜم٥م قمـ اًمتٕمّم٥م وُمٕمروم٦م أؾم٤ٌمب اجلرح واًمتزيمٞم٦م وُمـ واًمّمدق واًم

 ًمٞمس يمذًمؽ ٓ ي٘مٌؾ ُمٜمف اجلرح وٓ اًمتزيمٞم٦م.

                                                           

سمـ ذم شمرمج٦م قمثامن  46:3( ىم٤مل احل٤مومظ اًمذهٌل ذم اعمٞمزان 49)

جيقز إٓ ًمت٤مم اعمٕمروم٦م شم٤مم قمٌداًمرمحـ اًمٓمرائٗمل: واًمٙمالم ذم اًمرضم٤مل ٓ 

ذم اًمرواة وىم٤مل اًمذهٌل أيْم٤ًم ذم رؾم٤مًمتف اعمقىمٔم٦م : واًمٙمالم  اًمقرع اٟمتٝمك. 

حيت٤مج إمم ورع شم٤مم وسمراءة ُمـ اهلقى واعمٞمؾ وظمؼمة يم٤مُمٚم٦م سم٤محلدي٨م 

 وقمٚمٚمف ورضم٤مًمف.
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أي اجلرح  –: ُمـ ٓ يٙمقن قم٤معم٤ًم سم٠مؾم٤ٌممهام (50)ىم٤مل اًمت٤مج اًمًٌٙمل

اٟمتٝمك، وىم٤مل  (54)ٓ ي٘مٌالن ُمٜمف ٓ سم٢مـمالق وٓ سمت٘مٞمٞمد –واًمتٕمديؾ 

ي٘مٌؾ ُمٜمف ضمرح وٓ ُمـ ٓ يٙمقن قم٤معم٤ًم سم٤مٕؾم٤ٌمب ٓ  (52)اًمٌدر سمـ مج٤مقمف

 شمٕمديؾ ٓ سم٤مإلـمالق وٓ سم٤مًمت٘مٞمٞمد.

: إن صدر اجلرح ُمـ (53)وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم ذح ٟمخٌتف

: شم٘مٌؾ اًمتزيمٞم٦م ُمـ قم٤مرف (54)همػم قم٤مرف سم٠مؾم٤ٌمسمف مل يٕمتؼم سمف وىم٤مل أيْم٤مً 

سم٠مؾم٤ٌممه٤م ٓ ُمـ همػم قم٤مرف ويٜمٌٖمل أن ٓ ي٘مٌؾ اجلرح إٓ ُمـ قمدل ُمتٞم٘مظ 

 اٟمتٝمك.

مج٦م أيب سمٙمر اًمّمديؼ ُمـ يمت٤مسمف شمذيمرة وىم٤مل اًمذهٌل ذم شمر

: طمؼ قمغم اعمحدث أن يتقرع ومٞمام ي١مديف وأن ي٠ًمل أهؾ (55)احلٗم٤مظ

                                                           

( هق شم٤مج اًمديـ أسمق اًمٜمٔمر قمٌداًمقه٤مب اًمًٌٙمل ٟم٦ًٌم إمم ؾمٌؽ 50)

هـ إطمدى وؾمٌٕملم سمٕمد ؾمٌٕمامئ٦م 774سم٤مًمْمؿ ىمري٦م سمٛمٍم اعمتقذم ؾمٜم٦م 

 وهق وًمد اًمت٘مل قمكم اًمًٌٙمل وشمٚمٛمٞمذ اًمذهٌل رمحف اهلل.

 سمنمح اعمحغم. 442:2ق هذا اعمٕمٜمك ذم مجع اجلقاُمع ًمٚمًٌٙمل ( ٟمح54)

هق اًم٘م٤ميض حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٕمد اهلل سمـ مج٤مقم٦م أسمق قمٌداهلل ( 52)

سمدر اًمديـ احلٛمقي اًمدُمِم٘مل اعمٍمي ًمف خمتٍم ذم أصقل احلدي٨م ومرغ 

هـ يمذا ذم 733هـ وًمف همػم ذًمؽ ويم٤مٟم٧م ووم٤مشمف ؾمٜم٦م 687ُمٜمف ؾمٜم٦م 

 اًمدُمِم٘مل رمحف اهلل. ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٓسمـ ؿمٝم٤مب

هق اًمِمٞمخ أمحد سمـ قمكم اعمٍمي ُم١مًمػ ومتح اًم٤ٌمري وشم٘مري٥م ( 53)

هـ 852اًمتٝمذي٥م وهتذي٥م اًمتٝمذي٥م وًم٤ًمن اعمٞمزان وهمػمه٤م اعمتقرم ؾمٜم٦م 

هـ يمام ذيمره همػم ُمٚمتزم اًمّمح٦م ُمـ أوم٤موؾ قمٍمٟم٤م ذم يمت٤مسمف 858ٓ ؾمٜم٦م 

 حنم.أسمجد اًمٕمٚمقم ُمٜمف ٟمقر اهلل ضحيف سم٤مًمٜمقر إزهر إمم ىمٞم٤مم اعم

 ُمـ ًم٘مط اًمدرر سمنمح ُمتـ ٟمخ٦ٌم اًمٗمٙمر. 437( صـ54)

 ُمـ اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م. 4:1( 55)
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اعمٕمروم٦م واًمقرع ًمٞمٕمٞمٜمقه قمغم إيْم٤مح ُمروي٤مشمف وٓ ؾمٌٞمؾ إمم أن يّمػم 

إٓ  (56)ضمٝمٌذاً  –اًمذي يزيمل ٟم٘مٚم٦م إظم٤ٌمر وجيرطمٝمؿ  –اًمٕم٤مرف 

ة واًمًٝمر سم٢مدُم٤من اًمٓمٚم٥م واًمٗمحص قمـ هذا اًمِم٠من ويمثرة اعمذايمر

واًمتٞم٘مظ واًمٗمٝمؿ ُمع اًمت٘مقى واًمديـ اعمتلم واإلٟمّم٤مف واًمؽمدد إمم اًمٕمٚمامء 

 واإلشم٘م٤من وإٓ ومال شمٗمٕمؾ:

 ومدع قمٜمؽ اًمٙمت٤مسم٦م ًم٧ًم ُمٜمٝم٤م

 

 وًمق ؾمقدت وضمٝمؽ سم٤معمداد 

وم٢من آٟم٧ًم ُمـ ٟمٗمًؽ ومٝماًم وصدىم٤ًم وديٜم٤ًم وورقم٤ًم وإٓ ومال  

هلل ٓ وإن همٚم٥م قمٚمٞمؽ اهلقى واًمٕمّمٌٞم٦م ًمرأي وعمذه٥م وم٤ٌم (57)شمٗمٕمؾ

شمتٕم٥م وإن قمروم٧م أٟمؽ خمٚمط خمٌط ُمٝمٛمؾ حلدود اهلل وم٠مرطمٜم٤م ُمٜمؽ 

 اٟمتٝمك.

: ٓسمد (59)ذح ُمًٚمؿ اًمثٌقت (58)وذم ومقاشمح اًمرمحقت

ًمٚمٛمزيمل أن يٙمقن قمدًٓ قم٤مروم٤ًم سم٠مؾم٤ٌمب اجلرح واًمتٕمديؾ وأن يٙمقن 

ُمٜمّمٗم٤ًم ٟم٤مصح٤ًم ٓ أن يٙمقن ُمتٕمّم٤ًٌم وُمٕمج٤ًٌم سمٜمٗمًف وم٢مٟمف ٓ اقمتداد سم٘مقل 

سم٠مٟمف وٕمٞمػ  اًمدارىمٓمٜمل ذم اإلُم٤مم اهلامم أيب طمٜمٗمٞم٦م  اعمتٕمّم٥م يمام ىمدح

 .(60)ذم احلدي٨م

                                                           

 ( أي ٟم٘م٤مدًا ظمٌػمًا.56)

هـ 4375( اًمذي ذم شمذيمرة احلٗم٤مظ ُمـ اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م اعمٓمٌققم٦م ؾمٜم٦م 57)

 اعم٘م٤مسمٚم٦م سمٜمًخ٦م احلرم اعمٙمل : ومال شمتٕمـ

قي ( ًمٌحر اًمٕمٚمقم ُمقٟٓم٤م قمٌد اًمٕم٤مزم سمـ ُمال ٟمٔم٤مم اًمديـ اًمٚمٙمٜم58)

 هـ مخس وقمنميـ سمٕمد إًمػ واعمئتلم ُمٜمف رمحف اهلل4225اعمتقرم ؾمٜم٦م 

(59 )154:2. 

: )ُمـ يم٤من ًمف  ( زقمؿ ذًمؽ اًمدارىمٓمٜمل ذم ؾمٜمٜمف ذم سم٤مب ذيمر ىمقًمف 60)

 .423:4إُم٤مم وم٘مراءة اإلُم٤مم ًمف ىمراءة واظمتالف اًمرواي٤مت ذم ذًمؽ ( 

وشمٕمّم٥م اًمدارىمٓمٜمل قمغم اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م ُمٕمروف وشمٕمّمٌف عمذه٥م 
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وم٢مٟمف إُم٤مٌم ورٌع شم٘مل ٟم٘مل ظم٤مئػ ُمـ اهلل  وأي ؿمٜم٤مقم٦م ومقق هذا؟!

 وًمف يمراُم٤مت ؿمٝمػمة وم٠ٌمي رء شمٓمرق إًمٞمف اًمْمٕمػ؟! 

ومت٤مرة ي٘مقًمقن: إٟمف يم٤من ُمِمتٖماًل سم٤مًمٗم٘مف اٟمٔمر سم٤مإلٟمّم٤مف أي ىمٌٍح ومٞمام 

 .(64)ي١مظمذ احلدي٨م ُمٜمف ىم٤مًمقا؟! سمؾ اًمٗم٘مٞمف أومم سم٠من

                                                                                                                                        

إلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل ُمٙمِمقف ٟمص قمغم ذًمؽ همػم واطمد ُمـ اًمٕمٚمامء وىمد ا

اؾمتقرم اًمٕمالُم٦م اًمٜم٤مىمد اعمح٘مؼ اًمِمٞمخ حمٛمد قمٌداًمرؿمٞمد اًمٜمٕمامين اهلٜمدي 

ٟم٘مض زقمؿ اًمدارىمٓمٜمل ذم اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م أومْمؾ اؾمتٞمٗم٤مء ويمِمػ قمـ 

شمٕمّمٌف عمذه٥م اًمِم٤مومٕمل سمجالء وسمره٤من ذم شمٕمٚمٞم٘مف اًمٜمٗمٞمس قمغم يمت٤مب 

ت قمـ اعمذاه٥م إرسمٕم٦م اعمتٜم٤مؾم٤ٌمت ًمٚمٕمالُم٦م اًمِمٞمخ ذب ذسم٤مسم٤مت اًمدراؾم٤م

وم٤مٟمٔمره ًمزاُم٤ًم واٟمٔمر أيْم٤ًم شمٕمٚمٞمؼ  297-284:2قمٌداًمٚمٓمٞمػ اًمًٜمدي 

 9-7:2يب قمغم ٟمّم٥م اًمراي٦م ًمٚمزيٚمٕمل اًمٕمالُم٦م اعمحدث قمٌداًمٕمزيز اًمٗمٜمج٤م

 قمـ أيب قمٌداهل٤مدي احلٜمٌكم ذم اًمدارىمٓمٜمل. 78واٟمٔمر ُم٤م ي٠ميت شمٕمٚمٞم٘م٤ًم ذم صـ

ذم اًم٤ٌمب اًمذي قم٘مده اإلُم٤مم اسمـ أيب طم٤مشمؿ ( اٟمٔمر ُمّمداق هذا 64)

وومٞمف : يم٤من طمدي٨م  27-25:4اًمرازي ذم يمت٤مسمف اجلرح واًمتٕمديؾ 

اًمٗم٘مٝم٤مء أطم٥م إًمٞمٝمؿ ُمـ طمدي٨م اعمِمٞمخ٦م وضم٤مء ذم ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م 

: ىم٤مل أمحد سمـ طمٜمٌؾ : ُمٕمروم٦م  445:4ًمٚمِمٞمخ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم 

ٔمف. وىم٤مل قمكم سمـ اعمديٜمل : احلدي٨م واًمٗم٘مف ومٞمف : أطم٥م إزمَّ ُمـ طمٗم

 أذف اًمٕمٚمؿ اًمٗم٘مف ذم ُمتقن إطم٤مدي٨م وُمٕمروم٦م أطمقال اًمرواة اٟمتٝمك.

ُم٤م يكم : وىم٤مل إقمٛمش : طمدي٨م  8وذم شمدري٥م اًمراوي ًمٚمًٞمقـمل صـ

يتداوًمف اًمٗم٘مٝم٤مء ظمػم ُمـ طمدي٨م يتداوًمف اًمِمٞمقخ وٓم إٟم٤ًمن أمحد سمـ 

ٜم٦م وم٘م٤مل ًمف طمٜمٌؾ ذم طمْمقره جمٚمس اًمِم٤مومٕمل وشمريمف جمٚمس ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞم

أمحد : اؾمٙم٧م وم٢من وم٤مشمؽ طمدي٨م سمٕمٚمق دمده سمٜمزول وٓ ييك وإن وم٤مشمؽ 

 قم٘مؾ هذا اًمٗمتك أظم٤مف أن ٓ دمده اٟمتٝمك.

وىمد أوقم٥م اًمٙمالم ذم هذا اعمٕمٜمك احل٤مومظ اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي ذم رؾم٤مًمتف 
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وشم٤مرة ي٘مقًمقن: إٟمف مل يالق أئٛم٦م احلدي٨م إٟمام أظمذ ُم٤م أظمذ ُمـ مح٤مد 

وهذا أيْم٤ًم سم٤مـمؾ، وم٢مٟمف روى قمـ يمثػم ُمـ إئٛم٦م يم٤مإلُم٤مم حمٛمد اًم٤ٌمىمر 

وإقمٛمش وهمػممه٤م ُمع أن مح٤مًدا يم٤من وقم٤مًء ًمٚمٕمٚمؿ وم٤مٕظمذ ُمٜمف أهمٜم٤مه قمـ 

شم٘مقاه وقمٚمٛمف وم٢مٟمف مل إظمذ قمـ همػمه وهذا أيًْم٤م آي٦م قمغم ورقمف ويمامل 

 يٙمثر إؾم٤مشمذة ًمئال شمٙمثر احل٘مقق ومٞمخ٤مف قمجزه قمـ إيٗم٤مئٝم٤م.

وشم٤مرة ي٘مقًمقن: إٟمف يم٤من ُمـ أصح٤مب اًم٘مٞم٤مس واًمرأي ويم٤من ٓ 

يٕمٛمؾ سم٤محلدي٨م طمتك ووع أسمق سمٙمر سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم يمت٤مسمف سم٤مسًم٤م ًمٚمرد قمٚمٞمف 

شمرمج٦م سم٤مب اًمرد قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م وهذا أيًْم٤م ُمـ اًمتٕمّم٥م يمٞمػ وىمد ىمٌؾ 

 .(62)عمراؾمٞمؾا

وم٤ٌمًمرأس واًمٕملم وُم٤م ضم٤مء قمـ ط وىم٤مل: ُم٤م ضم٤مء قمـ رؾمقل اهلل 

ومْماًل قمـ  –أصح٤مسمف ومال أشمريمف ومل خيّمص سم٤مًم٘مٞم٤مس قم٤مم ظمؼم اًمقاطمد 

واعمّم٤مًمح اعمرؾمٚم٦م. واًمٕمج٥م  (63)ومل يٕمٛمؾ سم٤مإلظم٤مًم٦م –قم٤مم اًمٙمت٤مب 

                                                                                                                                        

وذيمره ذم آظمر اًمٙمٗم٤مي٦م ذم قمٚمؿ  34-30ٟمّمٞمح٦م أهؾ احلدي٨م صـ=

 .44ٕمروم٦م قمٚمقم احلدي٨م صـوذيمره احل٤ميمؿ ذم ُم 436اًمرواي٦م صـ

ي٘مقل ُم٘مٞمده وىمد ٟم٘مؾ اعم١مًمػ هذا اًم٤ٌمب سمرُمتف ذم يمت٤مسمف وىمد ( 62)

أومردٟم٤مه سم٤مًمرد ذم رؾم٤مًمتٜم٤م إضمقسم٦م اخلٗمٞمٗم٦م ذم اًمتحدث قمـ ردود سمـ أيب 

 .ؿمٞمٌف قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م وم٤مٟمٔمره هٜم٤مك ًمزاُم٤ًم حمٛمد قم٤مُمقه

قاشمح ( سم٤مخل٤مء اعمٕمجٛم٦م ُمع يمن اهلٛمزة يمام ضم٤مءت ذم إصٚملم وذم وم63)

اًمرمحقت ذح ُمًٚمؿ اًمثٌقت اعمٜم٘مقل قمٜمف ذم اًمٓمٌٕم٦م اهلٜمدي٦م وهل 

وذم  454:2اًمّمقاب ووىمٕم٧م ذم ومقاشمح اًمرمحقت ذم ـمٌٕم٦م سمقٓق 

اإلطم٤مًم٦م أي سم٤محل٤مء  5:4و 387:3اإلطمٙم٤مم ذم أصقل إطمٙم٤مم ًممُمدي 

واإلظم٤مًم٦م : ُمًٚمؽ ُمـ ُم٤ًمًمؽ اًمٕمٚم٦م اًمتل ذيمره٤م  ! اعمٝمٛمٚم٦م وهق حتريػ

٨م أصقل اًمٗم٘مف ٓ ي٘مقل سمف احلٜمٗمٞم٦م وي٘مقل سمف إصقًمٞمقن ذم ُم٤ٌمطم

اًمِم٤مومٕمٞم٦م وىم٤مل اًمِمقيم٤مين ذم إرؿم٤مد اًمٗمحقل إمم حت٘مٞمؼ احلؼ ُمـ قمٚمؿ 
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أهنؿ ـمٕمٜمقا ذم هذا اإلُم٤مم ُمع ىمٌقهلؿ اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل وىمد ىم٤مل 

اًمّمح٤مسم٦م: يمٞمػ أمتًؽ سم٘مقل ُمـ ًمق يمٜم٧م ذم قمٍمه حل٤مضمجتف؟  أىمقالذم 

 ورد اعمراؾمٞمؾ وظمّمص قم٤مم اًمٙمت٤مب سم٤مًم٘مٞم٤مس وقمٛمؾ سم٤مإلظم٤مًم٦م. 

 وهؾ هذا إٓ مه٧م ُمـ ه١مٓء اًمٓم٤مقمٜملم؟ 

واحلؼ أن إىمقال اًمتل صدرت قمٜمٝمؿ ذم طمؼ هذا اإلُم٤مم اهلامم 

ء ٟمقر يمٚمٝم٤م صدرت ُمـ اًمتٕمّم٥م ٓ شمًتحؼ أن ُيٚمتٗم٧م إًمٞمٝم٤م وٓ يٜمٓمٗمك

 اهلل سم٠مومقاهٝمؿ وم٤مطمٗمظ وشمث٧ٌم اٟمتٝمك.

: ٓ شمٖمؽم (64)وذم شمٜمقير اًمّمحٞمٗم٦م سمٛمٜم٤مىم٥م اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م

سمٙمالم اخلٓمٞم٥م وم٢من قمٜمده اًمٕمّمٌٞم٦م اًمزائدة قمغم مج٤مقم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء يم٠ميب 

طمٜمٞمٗم٦م وأمحد وسمٕمض أصح٤مسمف وحت٤مُمؾ قمٚمٞمٝمؿ سمٙمؾ وضمف وصٜمػ ومٞمف 

 .(65)سمٕمْمٝمؿ اًمًٝمؿ اعمّمٞم٥م ذم يمٌد اخلٓمٞم٥م

                                                                                                                                        

: اعمًٚمؽ اًم٤ًمدس: اعمٜم٤مؾم٦ٌم ويٕمؼم قمٜمٝم٤م سم٤مإلظم٤مًم٦م  499إصقل صـ=

وسم٤معمّمٚمح٦م وسم٤مٓؾمتدٓل وسمرقم٤مي٦م اعم٘م٤مصد ويًٛمك اؾمتخراضمٝم٤م ختري٩م 

 ٛمقوف وووقطمفاعمٜم٤مط وهل قمٛمدة يمت٤مب اًم٘مٞم٤مس وحمؾ هم

واٟمٔمر ًمتٗمّمٞمؾ اًم٘مقل واعمذاه٥م ذم ىمٌقل اإلظم٤مًم٦م أو رده٤م ُمـ يمت٥م 

-378:3أصقل اًمِم٤مومٕمٞم٦م : اإلطمٙم٤مم ذم أصقل إطمٙم٤مم ًمٚممُمدي 

وُمـ يمت٥م  474:2وذح مجع اجلقاُمع ًمٚمٛمحغم سمح٤مؿمٞم٦م اًمٌٜم٤مين  423

أصقل احلٜمٗمٞم٦م : اًمت٘مرير واًمتحٌػم ذم ذح يمت٤مب اًمتحرير ٓسمـ أُمػم 

وومقاشمح اًمرمحقت ذح ُمًٚمؿ اًمثٌقت ًمٚمِمٞمخ حم٥م اهلل  459:3احل٤مج 

300:2. 

( ًمٚمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م اعمتٗمٜمـ اًمٗم٘مٞمف يقؾمػ سمـ طمًـ سمـ أمحد سمـ 64)

 هـ ذم جمٚمد يمٌػم ُم٤م يزال خمٓمقـًم٤م.909قمٌداهل٤مدي احلٜمٌكم اعمتقرم ؾمٜم٦م 

( ُم١مًمٗمف هق اعمٚمؽ اعمٕمٔمؿ أسمق اعمٔمٗمر قمٞمًك سمـ اعمٚمؽ اًمٕم٤مدل ؾمٞمػ 65)

هـ واعمتقرم ؾمٜم٦م 578قب احلٜمٗمل اعمقًمقد ؾمٜم٦م اًمديـ أيب سمٙمر سمـ أي
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! وىمد قمج٥م (66)اجلقزي وم٘مد شم٤مسمع اخلٓمٞم٥م وأُم٤م اسمـ

ُمٜمف طمٞم٨م ىم٤مل ذم ُمرآة اًمزُم٤من: وًمٞمس اًمٕمج٥م ُمـ اخلٓمٞم٥م  (67)ؾمٌٓمف

                                                                                                                                        

هـ رمحف اهلل شمٕم٤ممم ويمت٤مسمف هذا ـمٌع ذم اهلٜمد ذم دهكم سمٛمٓمٌٕم٦م 624=

هـ ذم ٟمحق ُمئتل 4354هـ صمؿ ـمٌع سمٛمٍم ؾمٜم٦م 4350اجل٤مُمٕم٦م اعمٚمٞم٦م ؾمٜم٦م 

 صٗمح٦م.

وىمد صٜمػ ذم اًمرد قمغم اخلٓمٞم٥م ؾمقى اعمٚمؽ اعمٕمٔمؿ همػم واطمد ُمـ 

 ": اًمًٝمؿ اعمّمٞم٥م ذم اًمرد قمغم اخلٓمٞم٥م اًمٕمٚمامء ُمٜمٝمؿ اسمـ اجلقزي وؾمامه 

وؾمٌط اسمـ اجلقزي وأسمق اعم١ميد اخلقارزُمل ذم ُم٘مدُم٦م يمت٤مسمف ضم٤مُمع ُم٤ًمٟمٞمد 

واًمًٞمقـمل وؾمامه : اًمًٝمؿ اعمّمٞم٥م ذم ٟمحر  69-38:4اإلُم٤مم إقمٔمؿ 

رمحف اهلل شمٕم٤ممم  إؾمت٤مذ اإلُم٤مم حمٛمد زاهد اًمٙمقصمريوؿمٞمخٜم٤م »اخلٓمٞم٥م 

ش طمٜمٞمٗم٦م ُمـ إيم٤مذي٥مذم شمرمج٦م أيب  ُم٤م ؾم٤مىمفوؾمامه : شم٠مٟمٞم٥م اخلٓمٞم٥م قمغم 

وهق يمت٤مب يمٌػم ضم٤مُمع واف ٟمحق ُمئتل صٗمح٦م ُمـ اًم٘مٓمع اًمٙمٌػم ـمٌع 

هـ وىمد شم٘مدُم٧م يمٚمٛم٦م ؿمٞمخ اإلؾمالم ُمّمٓمٗمك صؼمي 4364سمٛمٍم ؾمٜم٦م 

 .74رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم اًمثٜم٤مء قمٚمٞمف صـ

( ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م اًمٕمالُم٦م فمٗمر أمحد اًمٕمثامين اًمتٝم٤مٟمقي رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم 66)

: واشم٤ٌمع اسمـ اجلقزي ًمٚمخٓمٞم٥م  494قاقمد ذم قمٚمقم احلدي٨م صـيمت٤مسمف ىم

قمجٞم٥م ! وم٘مد ٟم٘مؾ اًمنوضمل قمـ اسمـ اجلقزي أٟمف ىم٤مل : واخلٓمٞم٥م ٓ 

يٜمٌٖمل أن ي٘مٌؾ ضمرطمف وٓ شمٕمديٚمف ٕن ىمقًمف وٟم٘مٚمف يدل قمغم ىمٚم٦م ديـ يمذا 

 .628:4ىم٤مل اًمٕمٞمٜمل ذم اًمٌٜم٤مي٦م 

قؾمػ سمـ ( هق اعمحدث اًمٗم٘مٞمف اعم١مرخ أسمق اعمٔمٗمر مج٤مل اًمديـ ي67)

هـ وشمقذم 584ومرهمؾ سمـ قمٌداهلل اًمٌٖمدادي ؾمٌط اسمـ اجلقزي وًمد ؾمٜم٦م 

هـ وُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف : آٟمتّم٤مر إلُم٤مم أئٛم٦م إُمّم٤مر ذم جمٚمديـ 654ؾمٜم٦م 

يمٌػميـ يمام ؾمٌ٘م٧م اإلؿم٤مرة إًمٞمف ىمري٤ًٌم وآٟمتّم٤مر واًمؽمضمٞمح ًمٚمٛمذه٥م 

هـ ويمالمه٤م ذم اًمدوم٤مع قمـ 4360اًمّمحٞمح وىمد ـمٌع هذا سمٛمٍم ؾمٜم٦م 
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وم٢مٟمف ـمٕمـ ذم مج٤مقم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء وإٟمام اًمٕمج٥م ُمـ اجلد يمٞمػ ؾمٚمؽ 

 .(68)أؾمٚمقسمف وضم٤مء سمام هق أقمٔمؿ؟! اٟمتٝمك

ىمٚم٧م: احل٤مصؾ أٟمف إذا قمٚمؿ سم٤مًم٘مرائـ اعم٘م٤مًمٞم٦م أو احل٤مًمٞم٦م أن اجل٤مرح 

ٓ ي٘مٌؾ ُمٜمف ذًمؽ اجلرح  (69)أطمد سم٥ًٌم شمٕمّم٥م ُمٜمف قمٚمٞمف ـمٕمـ قمغم

ارشمٗمع إُم٤من قمـ  (70)وإن قمٚمؿ أٟمف ذو شمٕمّم٥م قمغم مجع ُمـ إيم٤مسمر

ضمرطمف وقمد ُمـ أصح٤مب اًم٘مرح وؾمٞم٠ميت هلذا ُمزيد سمًط ذم اعمرصد 

 وم٤مٟمتٔمره ُمٗمتِم٤ًم ا.هـ. (74)اًمراسمع إن ؿم٤مء اهلل

٤م وأٟم٧م إذا شم٠مُمٚم٧م ذوط اجل٤مرح اعمذيمقرة هٜم٤م ورضمٕم٧م إمم ُم

يمتٌٜم٤مه قمـ اعم١مًمػ ًمٕمٚمٛم٧م أن ذوط اجلرح همػم ُمتقومرة ومال حيؾ هلذا 

اعم١مًمػ أن يٜمّم٥م ٟمٗمًف ضم٤مرطم٤ًم ًمٕمٚمامء إُم٦م وٓ جيقز قمده إُم٤مُم٤ًم ذم هذا 

اًم٤ٌمب واعمت٠مُمؾ ذم ضمروح هذا اإلُم٤مم اعم١مًمػ ذم قمٍمٟم٤م جيده٤م خم٤مًمٗم٦م عم٤م 

ذم قمٚمٞمف أئٛم٦م اعمّمٓمٚمح وشم٠مُمؾ ُم٤م يمتٌٜم٤مه طمقل ُمٜمٝم٩م اعم١مًمػ ذم اجلرح 

 اعم٘مدُم٦م ومٗمٞمف ُم٤م يِمٗمك.

                                                                                                                                        

 ٦م وُمذهٌفأيب طمٜمٞمٗم=

هذا اًمٜمص  37:4( ٟم٘مؾ اًمِمٞمخ اسمـ قم٤مسمديـ ذم طم٤مؿمٞمتف رد اعمحت٤مر 68)

أي اسمـ  –قمـ اسمـ قمٌداهل٤مدي وومٞمف زي٤مدة قمغم ُم٤م هٜم٤م هل : ىم٤مل 

وُمـ اعمتٕمّمٌلم قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م : اًمدار ىمٓمٜمل وأسمق ٟمٕمٞمؿ وم٢مٟمف  –قمٌداهل٤مدي 

 !مل يذيمره ذم احلٚمٞم٦م وذيمر ُمـ دوٟمف ذم اًمٕمٚمؿ واًمزهد

 صٚملم : سمف ومٕمدًمتٝم٤م إمم قمٚمٞمف.( وىمع ذم ا69ٕ)

 ومٕمدًمتٝم٤م. –( وىمع ذم إصٚملم : سمجٛمع 70)

 (  اإلي٘م٤مظ اخل٤مُمس واًمٕمنميـ.74)
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 تحري الصدق في الرواية: 552ثم ترجم المؤلف ص  
وأىمقل هذا اًم٤ٌمب واىمع سمؽ ُمٜمٓمٌؼ قمٚمٞمؽ وطم٘م٤ًم يمام ىم٤مل طمٌٞمٌل  

)إن اًمٙمذب هيدي إمم اًمٗمجقر وإن اًمٗمجقر هيدي إمم ط: رؾمقل اهلل 

اًمٜم٤مر وإن اًمرضمؾ ًمٞمٙمذب طمتك يٙمت٥م قمٜمد اهلل يمذاسم٤م( واحلدي٨م ذم 

 اًمّمحٞمحلم 

٘م٤ًم ُم٤م صٜمٕمتف سمرؾم٤مًمتؽ هذه هق اًمٕمْم٦م اًمتل روى ُمًٚمؿ قمـ وطم

ىم٤مل )أٓ أٟمٌئٙمؿ ُم٤م اًمٕمْم٦م؟ هل ط سمـ ُمًٕمقد ىم٤مل: إن رؾمقل اهلل 

 اًمٜمٛمٞمٛم٦م اًم٘م٤مًم٦م سملم اًمٜم٤مس(.
 

 السؤال عن حال الرجل:553ثم ترجم المؤلف ص 
شمٕمجٌف اًمرؤي٤م احلًٜم٦م ط وأورد طمدي٨م أٟمس ىم٤مل: يم٤من رؾمقل اهلل 

ُمٜمٙمؿ رؤي٤م؟ وم٢مذا رأى اًمرضمؾ رؤي٤م ؾم٠مل قمٜمف  ومرسمام ىم٤مل: )هؾ رأى أطمد

وم٢من يم٤من ًمٞمس سمف سم٠مس يم٤من أقمج٥م ًمرؤي٤مه إًمٞمف...( احلدي٨م أظمرضمف 

 أمحد.

وأىمقل: هذا متقيف وشمدًمٞمس واًم١ًمال قمـ طم٤مل اًمرضمؾ عمٕمروم٦م 

درضمتف ورشمٌتف ُمنموع وُمـ اعم٘مرر أن إئٛم٦م اًمذيـ اؾمتٗم٤مو٧م ؿمٝمرهتؿ 

قمٜمٝمؿ واإلُم٤مم إقمٔمؿ  وشمقاشمرت قمداًمتٝمؿ ودم٤موزوا اًم٘مٜمٓمرة ٓ ي٠ًمل

ُمـ ه١مٓء إئٛم٦م إضمٚم٦م اًمٕمٔم٤مم اًمذيـ قمروم٧م قمداًمتٝمؿ واؿمتٝمرت ىم٤مًمف 

اًمٕمالُم٦م اعمحدث اًمٜم٤مىمد اعمح٘مؼ اًم٤ٌمرع اًمٗم٘مٞمف حمٛمد قمٌداًمرؿمٞمد اًمٜمٕمامين 

: 52ذم يمت٤مسمف اًمٜم٤مومع اعمٛمتع اعمٗمٞمد ُمٙم٤مٟم٦م اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م ذم احلدي٨م صـ

قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م وه٤مك ٟمص  سمٕمد أن ؾم٤مق صمٜم٤مء ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

 ًمتامم اًمٗم٤مئدة ىم٤مل رمحف اهلل:  55:47يمالُمف ُمـ صـ

 
 



454 

 

 ثناء ابن تيمية على أبي حنيفة:
وي٘مقل ؿمٞمخف اسمـ شمٞمٛمٞم٦م اًمِمٞمخ اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م احل٤مومظ اًمٜم٤مىمد اًمٗم٘مٞمف 

اعمٗمن ؿمٞمخ اإلؾمالم شم٘مل اًمديـ أسمق اًمٕم٤ٌمس أمحد سمـ قمٌداحلٚمٞمؿ احلراين 

دي٨م ذم يمت٤مسمف ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ذم ٟم٘مض اًم٤ٌمرع ذم اًمرضم٤مل وقمٚمؾ احل

 ُم٤م ٟمّمف: (72)ىمقل اًمِمٞمٕم٦م واًم٘مدري٦م

وه١مٓء أهؾ اًمٕمٚمؿ اًمذيـ يٌحثقن اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر قمـ اًمٕمٚمؿ وًمٞمس 

هلؿ همرض ُمع أطمد سمؾ يرضمحقن ىمقل هذا اًمّمح٤ميب شم٤مرة وىمقل هذا 

اًمّمح٤ميب شم٤مرة سمح٥ًم ُم٤م يروٟمف ُمـ أدًم٦م اًمنمع يمًٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م 

ُمثؾ قمروة سمـ اًمزسمػم واًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد وقمكم سمـ احلًلم ووم٘مٝم٤مء اعمديٜم٦م 

وأيب سمٙمر سمـ قمٌداًمرمحـ وقمٌٞمد اهلل سمـ قمٌداهلل سمـ قمت٦ٌم وؾمٚمٞمامن سمـ ي٤ًمر 

وظم٤مرضم٦م سمـ زيد وؾم٤ممل سمـ قمٌداهلل سمـ قمٛمر وهمػم ه١مٓء وُمـ سمٕمدهؿ 

يم٤مسمـ ؿمٝم٤مب اًمزهري وحيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد وأيب اًمزٟم٤مد ورسمٞمٕم٦م وُم٤مًمؽ سمـ 

 داًمٕمزيز اعم٤مضمِمقن وهمػمهؿ.أٟمس واسمـ أيب ذئ٥م وقمٌ

وُمثؾ ـم٤مووس اًمٞمامين وجم٤مهد وقمٓم٤مء وؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم وقمٌٞمد سمـ 

قمٛمػم وقمٙمرُم٦م ُمقمم اسمـ قم٤ٌمس وُمـ سمٕمدهؿ ُمثؾ قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر واسمـ 

 ضمري٩م واسمـ قمٞمٞمٜم٦م وهمػمهؿ ُمـ أهؾ ُمٙم٦م.

وُمثؾ احلًـ اًمٌٍمي وحمٛمد سمـ ؾمػميـ وضم٤مسمر سمـ زيد أيب 

ػم صمؿ أيقب اًمًختٞم٤مين وقمٌداهلل اًمِمٕمث٤مء وُمٓمرف سمـ قمٌداهلل سمـ اًمِمخ

سمـ قمقن وؾمٚمٞمامن اًمتٞمٛمل وىمت٤مدة وؾمٕمٞمد سمـ أيب قمروسم٦م ومح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م 

 ومح٤مد سمـ زيد.

وأُمث٤مهلؿ ُمثؾ قمٚم٘مٛم٦م وإؾمقد وذيح اًم٘م٤ميض وأُمث٤مهلؿ صمؿ 

إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل وقم٤مُمر اًمِمٕمٌل واحلٙمؿ سمـ قمتٞم٦ٌم وُمٜمّمقر سمـ اعمٕمتٛمر 

ًمٞمغم وذيؽ إمم ويمٞمع سمـ  إمم ؾمٗمٞم٤من اًمثقري وأيب طمٜمٞمٗم٦م واسمـ أيب
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 اجلراح وأيب يقؾمػ وحمٛمد سمـ احلًـ وأُمث٤مهلؿ.

صمؿ اًمِم٤مومٕمل وأمحد سمـ طمٜمٌؾ وإؾمح٤مق سمـ راهقيف وأيب قمٌٞمد 

اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالم واحلٛمٞمدي قمٌداهلل سمـ اًمزسمػم وأيب صمقر وحمٛمد سمـ ٟمٍم 

 اعمروزي وحمٛمد سمـ ضمرير اًمٓمؼمي وأيب سمٙمر سمـ اعمٜمذر اٟمتٝمك.

ٞمٛمٞم٦م أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م وص٤مطم٤ٌمه أسم٤م يقؾمػ وحمٛمد وم٘مد قمد احل٤مومظ اسمـ شم

سمـ احلًـ ذم أهؾ اًمٕمٚمؿ اًمذيـ يٌحثقن اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر قمـ اًمٕمٚمؿ وًمٞمس 

هلؿ همرض ُمع أطمد سمؾ يرضمحقن ىمقل هذا اًمّمح٤ميب شم٤مرة وىمقل هذا 

 اًمّمح٤ميب شم٤مرة سمح٥ًم ُم٤م يروٟمف ُمـ أدًم٦م اًمنمع وهد أؾمامء ىمرٟم٤مئٝمؿ.

ٞمٗم٦م وأصح٤مسمف ممـ وسح ذم ُمقوع آظمر ُمـ يمت٤مسمف هذا أن أسم٤م طمٜم

 .(73)ًمف ذم إُم٦م ًم٤ًمن صدق ُمـ قمٚمامئٝم٤م

 ُم٤م ٟمّمف:  (74)وىم٤مل ذم ُمقوع آظمر ُمـ ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م

وم٘مد ضم٤مء سمٕمد أوًمئؽ ذم ىمرون إُم٦م ُمـ يٕمرف يمؾ أطمد زيم٤مءهؿ 

وذيم٤مءهؿ ُمثؾ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م واحلًـ اًمٌٍمي وقمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح 

وـم٤مووس وجم٤مهد وإسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل وقمٚم٘مٛم٦م وإؾمقد وقمٌٞمدة اًمًٚمامين 

وؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم وأيب اًمِمٕمث٤مء ضم٤مسمر سمـ زيد وقمكم سمـ زيد وقمكم سمـ 

احلًلم وقمٌٞمد اهلل سمـ قمٌداهلل سمـ قمت٦ٌم وقمروة سمـ اًمزسمػم واًم٘م٤مؾمؿ سمـ 

حمٛمد سمـ أيب سمٙمر وأيب سمٙمر سمـ قمٌداًمرمحـ سمـ احل٤مرث سمـ هِم٤مم وُمٓمرف 

سمـ اًمِمخػم وحمٛمد سمـ واؾمع وطمٌٞم٥م اًمٕمجٛمل وُم٤مًمؽ سمـ ديٜم٤مر 

ل واحلٙمؿ سمـ قمتٞم٦ٌم ويزيد سمـ أيب طمٌٞم٥م وُمـ ٓ حييص قمددهؿ وُمٙمحق

 إٓ اهلل.

صمؿ سمٕمدهؿ أيقب اًمًختٞم٤مين وقمٌداهلل سمـ قمقن ويقٟمس سمـ قمٌٞمد 

وضمٕمٗمر سمـ حمٛمد واًمزهري وقمٛمرو سمـ ديٜم٤مر وحيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد إٟمّم٤مري 
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ورسمٞمٕم٦م سمـ أيب قمٌداًمرمحـ وأسمق اًمزٟم٤مد وحيٞمك سمـ أيب يمثػم وىمت٤مدة 

وإقمٛمش ومح٤مد سمـ أيب ؾمٚمٞمامن وهِم٤مم اًمدؾمتقائل  وُمٜمّمقر سمـ اعمٕمتٛمر

 وؾمٕمٞمد سمـ أيب قمروسم٦م.

وُمـ سمٕمد ه١مٓء ُمثؾ ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس ومح٤مد سمـ زيد ومح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م 

واًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد وإوزاقمل وأيب طمٜمٞمٗم٦م واسمـ أيب ًمٞمغم وذيؽ واسمـ أيب 

 ذئ٥م واسمـ اعم٤مضمِمقن.

ي وُمـ سمٕمدهؿ ُمثؾ حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد اًم٘مٓم٤من وقمٌداًمرمحـ سمـ ُمٝمد

وويمٞمع سمـ اجلراح وقمٌداًمرمحـ سمـ اًم٘م٤مؾمؿ وأؿمٝم٥م سمـ قمٌداًمٕمزيز وأيب 

يقؾمػ وحمٛمد سمـ احلًـ واًمِم٤مومٕمل وأمحد سمـ طمٜمٌؾ وإؾمح٤مق سمـ 

راهقي٦م وأيب قمٌٞمد وأيب صمقر وُمـ ٓ حييص قمدده إٓ اهلل شمٕم٤ممم ممـ ًمٞمس 

هلؿ همرض ذم شم٘مديؿ همػم اًمٗم٤موؾ ٓ ٕضمؾ ري٤مؾم٦م وٓ ُم٤مل وممـ هؿ ُمـ 

 رًا ذم اًمٕمٚمؿ ويمِمٗم٤ًم حل٘م٤مئ٘مف اٟمتٝمك.أقمٔمؿ اًمٜم٤مس ٟمٔم

: .... أئٛم٦م أهؾ (75)وىم٤مل ذم ُمقوع آظمر ُمـ ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م

 احلدي٨م واًمتٗمًػم واًمتّمقف واًمٗم٘مف ُمثؾ إئٛم٦م إرسمٕم٦م وأشم٤ٌمقمٝمؿ.

:... (76)وىم٤مل رمحف اهلل أيْم٤ًم ذم ُمقوع آظمر ُمـ ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م

إوزاقمل أئٛم٦م اإلؾمالم اعمٕمروومقن سم٤مإلُم٤مُم٦م ذم اًمديـ يمامًمؽ واًمثقري و

 واًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد واًمِم٤مومٕمل وأمحد وإؾمح٤مق وأيب طمٜمٞمٗم٦م وأيب يقؾمػ.

:... وهذا ُمذه٥م إئٛم٦م (77)وىم٤مل رمحف اهلل أيْم٤ًم ُم٤م ًمٗمٔمف

اعمتٌققملم ُمثؾ ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس واًمثقري واًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد وإوزاقمل 

وأيب طمٜمٞمٗم٦م واًمِم٤مومٕمل وأمحد سمـ طمٜمٌؾ وإؾمح٤مق وداود وحمٛمد سمـ 

روزي وأيب سمٙمر سمـ اعمٜمذر وحمٛمد سمـ ضمرير ظمزيٛم٦م وحمٛمد سمـ ٟمٍم اعم
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 اًمٓمؼمي وأصح٤ممهؿ اٟمتٝمك.

ومٛمـ ي٘مرأ شمراضمؿ ه١مٓء اًمٕمٚمامء إقمالم وإئٛم٦م اًمؼمرة اًمٙمرام ذم 

 يمت٥م اًمرضم٤مل واًمتقاريخ يذقمـ جلالًم٦م ؿم٠مهنؿ وإُم٤مُمتٝمؿ.

واحل٤مومظ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م يٕمد اإلُم٤مم وص٤مطمٌٞمف ذم زُمرة ه١مٓء اًمٙم٤ٌمر 

قملم وشم٤مرة سم٠مئٛم٦م اإلؾمالم اعمٕمرووملم سم٤مإلُم٤مُم٦م ذم ويّمٗمٝمؿ شم٤مرة سم٤مٕئٛم٦م اعمتٌق

اًمديـ وُمرة سم٠مئٛم٦م أهؾ احلدي٨م واًمتٗمًػم واًمتّمقف واًمٗم٘مف وُمرة ي٘مقل: 

هؿ ُمـ أقمٔمؿ اًمٜم٤مس ٟمٔمرًا ذم اًمٕمٚمؿ ويمِمٗم٤ًم حل٘م٤مئ٘مف ويٕمرف يمؾ أطمد 

زيم٤مءهؿ وذيم٤مءهؿ وأظمرى يّمٗمٝمؿ: سم٠مهنؿ اًمذيـ يٌحثقن اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر 

مهذه اًمّمٗم٤مت اًمٕمٚمٞم٤م ومال شم٠ًمل قمـ إُم٤مُمتف قمـ اًمٕمٚمؿ ومٛمـ يٙمقن ُمقصقوم٤ًم 

ذم احلدي٨م وصم٘متف ذم اًمرواي٦م ويمثرة إشم٘م٤مٟمف ووٌٓمف وطمٗمٔمف وسمراقمتف وشمْمٚمٕمف 

ذم قمٚمقم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ومٝم١مٓء اًمذيـ ىمد ضم٤موزوا اًم٘مٜمٓمرة ووصٚمقا ذروة 

اًمٙمامل ذم اًمٕمٚمؿ ويمت٥م اًمرضم٤مل واًمٓمٌ٘م٤مت ُمِمحقٟم٦م سمذيمر ومْم٤مئٚمٝمؿ 

ؿ وُمٕم٤مًمٞمٝمؿ وىمد ضمٕمؾ اهلل هلؿ ًم٤ًمن وُمٜم٤مىمٌٝمؿ وؾم٤مرت اًمريم٤ٌمن سمٛمآصمره

صدق ذم أظمريـ وضمرت قمغم أىم٤مويٚمٝمؿ اًمٗمت٤موى وشمٌٕمتٝمؿ إُم٦م ومال ي٘مٌؾ 

ذم ه١مٓء ىمقل يمؾ ىم٤مئؾ يرُمٞمٝمؿ سمًقء أو شم٘مّمػم ذم اًمٕمٚمؿ واًمرواي٦م واهلل 

 ي٘مقل احلؼ وهق هيدي اًمًٌٞمؾ.
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 أبو حنيفة من الأئمة الجلة الذين عرفت عدالتهم واشتهرت:
ٛم٦م هؿ اًمذيـ ي٘مقل ومٞمٝمؿ اًمِمٞمخ اإلُم٤مم اًم٘مدوة وه١مٓء إئ

اعمجتٝمد ؿمٞمخ اإلؾمالم أسمق إؾمح٤مق اًمِمػمازي اًمِم٤مومٕمل ذم يمت٤مسمف اًمٚمٛمع ذم 

ذم سم٤مب اًم٘مقل ذم اجلرح واًمتٕمديؾ ُم٤م ٟمّمف: ومجٚمتف أن  (78)أصقل اًمٗم٘مف

اًمراوي ٓ خيٚمق إُم٤م أن يٙمقن ُمٕمٚمقم اًمٕمداًم٦م أو ُمٕمٚمقم اًمٗمًؼ أو جمٝمقل 

أو أوم٤موؾ اًمت٤مسمٕملم  ف ُمٕمٚمقُم٦م يم٤مًمّمح٤مسم٦م احل٤مل. وم٢من يم٤مٟم٧م قمداًمت

يم٤محلًـ وقمٓم٤مء واًمِمٕمٌل واًمٜمخٕمل أو أضمالء إئٛم٦م يمامًمؽ وؾمٗمٞم٤من 

وأيب طمٜمٞمٗم٦م واًمِم٤مومٕمل وأمحد وإؾمح٤مق وُمـ جيري جمراهؿ وضم٥م ىمٌقل 

 .ظمؼمه ومل جي٥م اًمٌح٨م قمـ قمداًمتف ا.هـ

وي٘مقل ومٞمٝمؿ اسمـ اًمّمالح اإلُم٤مم احل٤مومظ اعمٗمتل ؿمٞمخ اإلؾمالم شم٘مل 

صالح اًمديـ قمٌداًمرمحـ اًمٙمردي اًمِمٝمرزوري  سمـ قمثامن قمٛمرو قأسم اًمديـ

قمٚمقم احلدي٨م: ومٛمـ اؿمتٝمرت قمداًمتف  (79)اًمِم٤مومٕمل ذم يمت٤مسمف اعمِمٝمقر

سملم أهؾ اًمٜم٘مؾ ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ وؿم٤مع اًمثٜم٤مء قمٚمٞمف سم٤مًمث٘م٦م وإُم٤مٟم٦م اؾمتٖمٜمك 

ومٞمف سمذًمؽ قمـ سمٞمٜم٦م ؿم٤مهدة سمٕمداًمتف شمٜمّمٞمّم٤ًم. وهذا هق اًمّمحٞمح ذم 

 آقمتامد ذم ومـ أصقل اًمٗم٘مف. ُمذه٥م اًمِم٤مومٕمل وقمٚمٞمف

وممـ ذيمر ذًمؽ ُمـ أهؾ احلدي٨م أسمقسمٙمر اخلٓمٞم٥م احل٤مومظ وَُمّثؾ 

ذًمؽ سمامًمؽ وؿمٕم٦ٌم واًمًٗمٞم٤مٟملم وإوزاقمل واًمٚمٞم٨م واسمـ اعم٤ٌمرك وويمٞمع 

وأمحد سمـ طمٜمٌؾ وحيٞمك سمـ ُمٕملم وقمكم سمـ اعمديٜمل وُمـ ضمرى جمراهؿ ذم 

ء وأُمث٤مهلؿ وإٟمام ٟم٤ٌمه٦م اًمذيمر واؾمت٘م٤مُم٦م إُمر ومال ي٠ًمل قمـ قمداًم٦م ه١مٓ

 ي٠ًمل قمـ قمداًم٦م ُمـ ظمٗمل أُمره قمغم اًمٓم٤مًمٌلم.

 

                                                           

 هـ.4358ـمٌع ُمّمٓمٗمك اًم٤ٌميب احلٚمٌل سمٛمٍم ؾمٜم٦م  44( صـ78)

ذم اًمٜمقع  445حلدي٨م اعمٕمروف سمٛم٘مدُم٦م اسمـ اًمّمالح صـ( قمٚمقم ا79)

 اًمث٤مًم٨م واًمٕمنميـ.
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وىم٤مل اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م إصقزم اًمٜم٤مىمد اعمحدث حم٘مؼ احلٜمٗمٞم٦م اًمٙمامل 

سمـ اهلامم ذم حترير إصقل: قمرف أن اًمِمٝمرة ُمٕمرف اًمٕمداًم٦م واًمْمٌط 

يمامًمؽ واًمًٗمٞم٤مٟملم وإوزاقمل واًمٚمٞم٨م واسمـ اعم٤ٌمرك وهمػمهؿ ًمٚم٘مٓمع سم٠من 

ُمـ اًمٔمـ ومقق اًمتزيمٞم٦م وأٟمٙمر أمحد قمغم ُمـ ؾم٠مًمف قمـ  احل٤مصؾ مه٤م

إؾمح٤مق واسمـ ُمٕملم قمـ أيب قمٌٞمد وىم٤مل: أسمق قمٌٞمد ي٠ًمل قمـ اًمٜم٤مس 

 . (80)ا.هـ

وىم٤مل اًمِمٞمخ اإلُم٤مم اًمٕم٤ممل اًمٙمٌػم اًمٕمالُم٦م قمٌد اًمٕمكم سمـ ٟمٔم٤مم اًمديـ 

إٟمّم٤مري اًمًٝم٤مًمقي اًمٚمٙمٜمقي سمحر اًمٕمٚمقم ُمٚمؽ اًمٕمٚمامء: )ُم٠ًمًم٦م 

ف اًمٕمداًم٦م( أُمقر  ُمٜمٝم٤م: )اًمِمٝمرة( واًمتقاشمر )يمامًمؽ( اإلُم٤مم ُمٕمرِّ

)وإوزاقمل( و )قمٌداهلل سمـ اعم٤ٌمرك وهمػمهؿ( يم٤مإلُم٤مم اهلامم أيب طمٜمٞمٗم٦م 

وص٤مطمٌٞمف وسمقاىمل أصح٤مسمف واإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل وأمحد سمـ طمٜمٌؾ وؾم٤مئر 

إئٛم٦م اًمٙمرام ىُمِدَس ههؿ )ٕهن٤م ومقق اًمتزيمٞم٦م( ذم إوم٤مدة اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٕمداًم٦م 

ِمٝمرة ومقق اًمتزيمٞم٦م )أٟمٙمر أمحد سمـ طمٜمٌؾ( )قمغم )وهلذا( أي ٕضمؾ يمقن اًم

ُمـ ؾم٠مًمف قمـ إؾمح٤مق( سمـ راهقيف هق قمدل أم ٓ؟ و أٟمٙمر )حيٞمك سمـ 

ُمٕملم قمغم ُمـ ؾم٠مًمف قمـ أيب قمٌٞمد وم٘م٤مل: )اسمـ ُمٕملم أسمق قمٌٞمد ي٠ًمل قمـ 

اًمٜم٤مس( وأٟم٧م شم٠ًمل قمٜمف ! يٕمٜمل أٟمف ُمِمٝمقر سم٤مًمٕمداًم٦م طمتك جيٕمؾ ُمزيمٞم٤ًم 

 .(84)وأٟم٧م شم٠ًمل قمٜمف

ًمٕمالُم٦م احل٤مومظ اًمٙمٌػم حمدث اًمدي٤مر اعمٍمي٦م ووم٘مٞمٝمٝم٤م وىم٤مل اإلُم٤مم ا

أسمق ضمٕمٗمر أمحد سمـ حمٛمد اًمٓمح٤موي احلٜمٗمل ذم سمٞم٤من اقمت٘م٤مد أهؾ اًمًٜم٦م 

واجلامقم٦م قمغم ُمذه٥م وم٘مٝم٤مء اعمٚم٦م أيب طمٜمٞمٗم٦م اًمٜمٕمامن سمـ صم٤مسم٧م اًمٙمقذم وأيب 

                                                           

اًمٓمٌٕم٦م إومم  247:2( راضمع اًمت٘مرير واًمتحٌػم ذح اًمتحرير 80)

 هـ.4346سمٌقٓق ُمٍم ؾمٜم٦م 

 448:2( ُمـ ومقاشمح اًمرمحقت ذح ُمًٚمؿ اًمثٌقت ُمع اعمًتّمٗمك 84)

 هـ..4324اًمٓمٌٕم٦م إومم سمٌقٓق اعمٍمي٦م ؾمٜم٦م 
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يقؾمػ يٕم٘مقب سمـ إسمراهٞمؿ أٟمّم٤مري وأيب قمٌداهلل حمٛمد سمـ احلًـ 

ػ ُمـ اًم٤ًمسم٘ملم وُمـ سمٕمدهؿ ُمـ اًمت٤مسمٕملم أهؾ اًمِمٞم٤ٌمين: وقمٚمامء اًمًٚم

اخلؼم وإصمر وأهؾ اًمٗم٘مف واًمٜمٔمر ٓ يذيمرون إٓ سم٤مجلٛمٞمؾ وُمـ ذيمرهؿ 

 سمًقء ومٝمق قمغم همػم اًمًٌٞمؾ.

وهذا هق اًم٥ًٌم ذم قمدم إيراد اًمذهٌل اإلُم٤مم إقمٔمؿ أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م 

واهلامم إىمدم اًمِم٤مومٕمل واإلُم٤مم اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مسمف اعمٖمٜمل ذم اًمْمٕمٗم٤مء 

ٞمزان وم٘مد سح ذم ُم٘مدُم٦م ُمٞمزان آقمتدال سمام ٟمّمف: ويمذا ٓ أذيمر ذم واعم

يمت٤ميب ُمـ إئٛم٦م اعمتٌققملم أطمدًا جلالًمتٝمؿ ذم اإلؾمالم وقمٔمٛمتٝمؿ ذم 

 اًمٜمٗمقس ُمثؾ أيب طمٜمٞمٗم٦م واًمِم٤مومٕمل واًمٌخ٤مري ا.هـ يمالم اًمٜمٕمامين.

 
ح الذي لا يجوز إلا لحاجة الجر 555ثم ترجم المؤلف ص 

 دينية:
ط أن رؾمقل اهلل  ُمًٚمؿ قمـ أيب هريرة  وأورد ومٞمف طمدي٨م

ىم٤مل: )أشمدرون ُم٤م اًمٖمٞم٦ٌم؟ ىم٤مًمقا اهلل ورؾمقًمف أقمٚمؿ ىم٤مل: ذيمرك أظم٤مك سمام 

يٙمره ىم٤مل: أرأي٧م إن يم٤من ذم أظمل ُم٤م ي٘مقل ىم٤مل إن يم٤من ومٞمف ُم٤م شم٘مقل وم٘مد 

 اهمتٌتف وإن مل يٙمـ ومٞمف وم٘مد مهتف(.

ًمٕم٤مئِم٦م: ط وأورد ىمقل قم٤مئِم٦م ذم صٗمٞم٦م أهن٤م ىمّمػمة وىمقل اًمٜمٌل 

 )ًم٘مد ىمٚم٧م يمٚمٛم٦م ًمق ُمزج مه٤م اًمٌحر عمزضمتف(.

أىمقل وٕضمؾ هذا يم٤من اجلرح صٕم٤ًٌم ظمٓمرًا وأضم٤مزه اًمٕمٚمامء 

ًمٚمح٤مضم٦م سمنموط ووقاسمط شم٘مدم سمٕمْمٝم٤م وٓ أدري ُم٤م هل احل٤مضم٦م اًمديٜمٞم٦م 

اًمتل دقم٧م اعم١مًمػ إعمٕمل ًمٜم٘مؾ اجلرح اًم٤ًمىمط اًمذي مل يٕمتٛمده أئٛم٦م 

  اًمِم٠من ذم أيب طمٜمٞمٗم٦م 

 م اًمٗم٘مف ومال أدري ُم٤م هل؟إن مل شمٙمـ احل٤مضم٦م هد
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عتداد وهاك ما يدل عذ إسقاط اجلرح يف حق أيب حنوفة وعدم اال

به قال العالمة ادحدث الكبر حممد عبد الرشود النعامين يف كتابه ادفود 

 جدا  مكاىة اإلمام أيب حنوفة يف احلديث ما ىصه:
 

إصباق احلفاظ الذين مجعوا يف رجال الكتب الستة وغرهم من 

 األئمة ادحدثني عذ إسقاط اجلرح يف ترمجة أيب حنوفة:

صمؿ أـمٌؼ إئٛم٦م احلٗم٤مظ اًمذيـ مجٕمقا رضم٤مل إصقل اًمًت٦م ودوٟمقا 

دواويٜمٝمؿ ومٞمٝم٤م قمغم اًمثٜم٤مء قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم واًمتٌجٞمؾ 

واًمتٕمٔمٞمؿ اعمٗمرط ًمف دون احلط قمٚمٞمف واًمٓمٕمـ ومٞمف سمًقء احلٗمظ واًمٖمٗمٚم٦م 

ف وضمالًمتف ذم اًمٕمٚمؿ ويذيمروٟمف سمٙمؾ ظمػم ومٝمذا سمؾ إهنؿ يذيمرون طمٗمٔم

 يدل قمغم أهنؿ ٓ ي٤ٌمًمقن سمٓمٕمـ ـم٤مقمـ ومٞمف أي٤ًم ُمـ يم٤من.

ومٝمذا اإلُم٤مم احل٤مومظ اعمزي يقؾمػ سمـ اًمزيمل قمٌداًمرمحـ أسمق 

احلج٤مج مج٤مل اًمديـ حمدث اًمِم٤مم اًمٕم٤ممل احلؼم احل٤مومظ إوطمد اًمدُمِم٘مل 

ُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م اًمِم٤مومٕمل قمٛمؾ يمت٤مب هتذي٥م اًمٙمامل وذيمر ومٞمف شمرمج٦م اإل

وم٠مـم٤مل ومٞمٝم٤م ويمؾ ُم٤م ٟم٘مٚمف احل٤مومظ اًمًٞمقـمل ذم شمٌٞمض اًمّمحٞمٗم٦م ُمٕمزًوا إمم 

 اخلٓمٞم٥م إٟمام هق ُمٜم٘مقل ُمـ يمت٤مسمف هتذي٥م اًمٙمامل.

وقم٤مُم٦م ُم٤م ذيمر ذم هتذي٥م اًمٙمامل ُمـ أىمقال أئٛم٦م اجلرح واًمتٕمديؾ 

هق ُمٜم٘مقل ُمـ يمت٤مب اجلرح واًمتٕمديؾ ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ واًمٙم٤مُمؾ ٓسمـ 

 ًمٚمخٓمٞم٥م وشم٤مريخ دُمِمؼ ٓسمـ قم٤ًميمر. قمدي وشم٤مريخ سمٖمداد

واجلدير سم٤معمالطمٔم٦م أٟمف مل يذيمر اإلُم٤مم اعمزي ذم يمت٤مسمف هتذي٥م اًمٙمامل 

ؿمٞمئ٤ًم ٓ يٚمٞمؼ سمٛمٙم٤مٟم٦م اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م ومٚمٚمف دره ُم٤م أدق ٟمٔمره ! ويمٞمػ ٓ 

: وأُم٤م (82)يٙمقن ذًمؽ وىمد ىم٤مل اًمذهٌل ذم طم٘مف ذم شمذيمرة احلٗم٤مظ

 ئؿ سم٠مقم٤ٌمئٝم٤م مل شمر اًمٕمٞمقن ُمثٚمف.ُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل ومٝمق طم٤مُمؾ ًمقائٝم٤م واًم٘م٤م

                                                           

(82 )1498:4. 
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وىمد أصمٜمك احل٤مومظ اًمذهٌل قمغم صٜمٞمٕمف هذا ذم شمذهٞمٌف ذم شمرمج٦م أيب 

طمٜمٞمٗم٦م ىم٤مئاًل: ىمٚم٧م: ىمد أطمًـ ؿمٞمخٜم٤م أسمق احلج٤مج طمٞم٨م مل يقرد ؿمٞمئ٤ًم 

 يٚمزم ُمٜمف اًمتْمٕمٞمػ اٟمتٝمك.

ىمٚم٧م: سمؾ ٟم٘مؾ ذم هتذي٥م اًمٙمامل شمقصمٞم٘مف قمـ إُم٤مم اًمّمٜمٕم٦م ؾمٞمد 

اهلل شمٕم٤ممم طمٞم٨م ىم٤مل: ىم٤مل حمٛمد سمـ ؾمٕمد احلٗم٤مظ حيٞمك سمـ ُمٕملم رمحف 

اًمٕمقذم: ؾمٛمٕم٧م حيٞمك سمـ ُمٕملم ي٘مقل: ويم٤من أسمق طمٜمٞمٗم٦م صم٘م٦م ٓ حيدث 

 سمحدي٨م إٓ سمام حيٗمٔمف وٓ حيدث سمام ٓ حيٗمظ.

وىم٤مل ص٤مًمح سمـ حمٛمد إؾمدي احل٤مومظ: ؾمٛمٕم٧م حيٞمك سمـ ُمٕملم 

ي٘مقل: يم٤من أسمق طمٜمٞمٗم٦م صم٘م٦م ذم احلدي٨م وىم٤مل أمحد سمـ حمٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ 

ز: قمـ حيٞمك سمـ ُمٕملم: يم٤من أسمق طمٜمٞمٗم٦م ٓ سم٠مس سمف. وىم٤مل ُمرة: يم٤من أسمق حمر

 طمٜمٞمٗم٦م قمٜمدٟم٤م ُمـ أهؾ اًمّمدق ومل يتٝمؿ سم٤مًمٙمذب. اٟمتٝمك 

هذا وىمد سح احل٤مومظ اعمزي ذم ُم٘مدُم٦م هتذي٥م اًمٙمامل سم٘مقًمف: وُم٤م 

مل يذيمر إؾمٜم٤مده ومٞمام سمٞمٜمٜم٤م وسملم ىم٤مئٚمف ومام يم٤من ُمـ ذًمؽ سمّمٞمٖم٦م اجلزم ومٝمق مم٤م 

ه قمـ ىم٤مئٚمف اعمحٙمل ذًمؽ قمٜمف سم٠مؾم٤ًم وُم٤م يم٤من ُمٜمف سمّمٞمٖم٦م ٓ ٟمٕمٚمؿ سم٢مؾمٜم٤مد

 اًمتٛمريض ومرسمام يم٤من ذم إؾمٜم٤مده إمم ىم٤مئٚمف ذًمؽ ٟمٔمر. اٟمتٝمك

وصم٧ٌم ُمـ هذا اًمتٍميح أن شمقصمٞمؼ أيب طمٜمٞمٗم٦م اإلُم٤مم قمـ اسمـ ُمٕملم 

 صحٞمح صم٤مسم٧م ٓ ؿمؽ ومٞمف.

صمؿ شماله اإلُم٤مم احل٤مومظ أسمق قمٌداهلل حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثامن اًمذهٌل 

 :(83)هٞم٥م هتذي٥م اًمٙمامل وم٘م٤ملذم يمت٤مسمف شمذ

اإلُم٤مم أسمق طمٜمٞمٗم٦م اًمٙمقذم وم٘مٞمف  زوـم٤م)ت، س( اًمٜمٕمامن سمـ صم٤مسم٧م سمـ 

اًمٕمراق وإُم٤مم أصح٤مب اًمرأي ىمٞمؾ: إٟمف ُمـ أسمٜم٤مء وم٤مرس ووٓؤه ًمٌٜمل شمٞمؿ 

                                                           

يقضمد ُمـ هذا اًمٙمت٤مب ٟمًخ٦م ُمّمقرة ذم ُمٙمت٦ٌم اجل٤مُمٕم٦م ( 83)

اإلؾمالُمٞم٦م سم٤معمديٜم٦م اعمٜمقرة وىمد شمٗمْمؾ إؾمت٤مذ قمٌد اًم٘مٞمقم اًمًٜمدي 

 سم٢مرؾم٤مل هذه اًمؽممج٦م إزمَّ ومجزاه اهلل ظمػمًا.
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اخلز. وىم٤مل حمٛمد سمـ إؾمح٤مق اًمٌٙم٤مئل قمـ قمٛمر سمـ مح٤مد سمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م 

ُمـ أهؾ يم٤مسمؾ ووًمد صم٤مسم٧م قمغم اإلؾمالم ويم٤من أسمق طمٜمٞمٗم٦م  زوـم٤مىم٤مل: 

دار قمٛمرو سمـ طمري٨م وىمٞمؾ: أصٚمف ُمـ ٟم٤ًم ظمزازًا وديم٤مٟمف ُمٕمروف ذم 

 وىمٞمؾ: ُمـ شمرُمذ.

وقمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ مح٤مد سمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م ىم٤مل: أٟم٤م إؾمامقمٞمؾ سمـ مح٤مد سمـ 

اًمٜمٕمامن سمـ صم٤مسم٧م سمـ اًمٜمٕمامن سمـ اعمرزسم٤من ُمـ أسمٜم٤مء وم٤مرس إطمرار واهلل ُم٤م 

 وىمع قمٚمٞمٜم٤م رق.... وًمد ضمدي ذم ؾمٜم٦م صمامٟملم وذه٥م صم٤مسم٧م إمم قمكم 

سم٤مًمؼميم٦م ومٞمف وذم ذريتف وأسمقه اًمٜمٕمامن هق اًمذي أهدى  وهق صٖمػم ومدقم٤م ًمف

 ًمٕمكم يقم اًمٜمػموز وم٘م٤مل: ٟمقرزوٟم٤م يمؾ يقم.
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ىم٤مل ص٤مًمح سمـ حمٛمد ضمزرة وهمػمه: ؾمٛمٕمٜم٤م حيٞمك سمـ ُمٕملم ي٘مقل: 

أسمق طمٜمٞمٗم٦م صم٘م٦م ذم احلدي٨م. وروى أمحد سمـ حمٛمد سمـ حمرز قمـ اسمـ ُمٕملم: 

 وم٠مسمك.ٓ سم٠مس سمف ًم٘مد ضسمف اسمـ هٌػمة قمغم أن يٙمقن ىم٤موٞم٤ًم 

ىم٤مل اسمـ يم٠مس اًمٜمخٕمل: طمدصمٜم٤م ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد سمـ طم٤مزم طمدصمٜم٤م 

اًمقًمٞمد سمـ مح٤مد قمـ احلًـ سمـ زي٤مد قمـ زومر سمـ اهلذيؾ: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م 

طمٜمٞمٗم٦م ىم٤مل: يمٜم٧م أٟمٔمر ذم اًمٙمالم طمتك سمٚمٖم٧م ومٞمف )ُمٌٚمٖم٤ًم يِم٤مر إزمَّ ومٞمف 

 .(84)سم٤مٕص٤مسمع(

ويمٜم٤م ٟمجٚمس سم٤مًم٘مرب ُمـ طمٚم٘م٦م مح٤مد سمـ أيب ؾمٚمٞمامن ومج٤مئتٜمل اُمرأة 

وم٘م٤مًم٧م: رضمؾ ًمف اُمرأة أُم٦م أراد أن يٓمٚم٘مٝم٤م ًمٚمًٜم٦م يمؿ يٓمٚم٘مٝم٤م؟ ومٚمؿ أدر ُم٤م 

أىمقل وم٠مُمرهت٤م أن شم٠ًمل مح٤َّمدًا صمؿ شمرضمع ومتخؼمين وم٠ًمًمتف وم٘م٤مل: يٓمٚم٘مٝم٤م 

وهل ـم٤مهر ُمـ احلٞمض واجلامع شمٓمٚمٞم٘م٦م صمؿ يؽميمٝم٤م طمتك حتٞمض طمٞمْمتلم 

 وم٢مذا اهمتًٚم٧م وم٘مد طمٚم٧م ًمألزواج.

اًمٙمالم وأظمذت ٟمٕمكم ومرضمٕم٧م وأظمؼمشمٜمل وم٘مٚم٧م: ٓ طم٤مضم٦م زم ذم 

وضمٚم٧ًم إمم مح٤مد ومٙمٜم٧م أؾمٛمع ُم٤ًمئٚمف وأطمٗمظ ىمقًمف صمؿ يٕمٞمده٤م ُمـ 

اًمٖمد وم٠مطمٗمٔمٝم٤م وخيٓمكء أصح٤مسمف وم٘م٤مل: ٓ جيٚمس ذم صدر احلٚم٘م٦م 

 سمحذائل إٓ أسمق طمٜمٞمٗم٦م ومّمحٌتف قمنم ؾمٜملم.

صمؿ ٟم٤مزقمتٜمل ٟمٗمز اًمٓمٚم٥م ًمٚمري٤مؾم٦م وم٠مطم٧ٌٌم أن أقمتزًمف وأضمٚمس ذم 

ُمل أن أومٕمؾ ومٚمام دظمٚم٧م طمٚم٘م٦م ًمٜمٗمز ومخرضم٧م يقُم٤ًم سم٤مًمٕمٌم وقمز

اعمًجد ومرأيتف مل شمٓم٥م ٟمٗمز أن أقمتزًمف ومجئ٧م ومجٚم٧ًم ُمٕمف ومج٤مءه ذم 

شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م ٟمٕمل ىمراسم٦م ًمف سم٤مًمٌٍمة وشمرك ُم٤مًٓ وًمٞمس ًمف وارث همػمه 

  وم٠مُمرين أن أضمٚمس ُمٙم٤مٟمف.

                                                           

( ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ؾم٘مط ُمـ إصؾ شمذهٞم٥م اًمتٝمذي٥م ومزدشمف ُمـ 84)

 هتذي٥م اًمٙمامل
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ومام هق إٓ أن ظمرج طمتك وردت قمغم ُم٤ًمئؾ مل أؾمٛمٕمٝم٤م ُمٜمف ومٙمٜم٧م 

ومٕمرو٧م قمٚمٞمف اعم٤ًمئؾ أضمٞم٥م وأيمت٥م ضمقايب ومٖم٤مب ؿمٝمريـ صمؿ ىمدم 

ويم٤مٟم٧م ٟمحقًا ُمـ ؾمتلم ُم٠ًمًم٦م ومخ٤مًمٗمٜمل ذم قمنميـ ُمٜمٝم٤م ومآًمٞم٧م أن ٓ 

 .أوم٤مرىمف طمتك يٛمقت

وىم٤مل حمٛمد سمـ ُمزاطمؿ: ؾمٛمٕم٧م اسمـ اعم٤ٌمرك ي٘مقل: ًمقٓ أن اهلل 

أهم٤مصمٜمل سم٠ميب طمٜمٞمٗم٦م وؾمٗمٞم٤من يمٜم٧م يم٤ًمئر اًمٜم٤مس. وىم٤مل ؾمٚمٞمامن سمـ أيب 

سمـ ُمٕمـ  ؿمٞمخ: طمدصمٜمل طمجر سمـ قمٌداجل٤ٌمر ىم٤مل: ىمٞمؾ ًمٚم٘م٤مؾمؿ

اعمًٕمقدي: شمرى أن شمٙمقن ُمـ همٚمامن أيب طمٜمٞمٗم٦م؟ ىم٤مل: ُم٤م ضمٚمس اًمٜم٤مس 

 إمم أطمد أٟمٗمع ُمـ جم٤مًم٦ًم أيب طمٜمٞمٗم٦م.

وىم٤مل أمحد سمـ اًمّم٤ٌمح: ؾمٛمٕم٧م اًمِم٤مومٕمل ي٘مقل: ىمٞمؾ عم٤مًمؽ: هؾ 

رأي٧م أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ رأي٧م رضماًل ًمق يمٚمٛمؽ ذم هذه اًم٤ًمري٦م أن 

 جيٕمٚمٝم٤م ذه٤ًٌم ًم٘م٤مم سمحجتف.

يمٜم٧م قمٜمد اسمـ ضمري٩م ؾمٜم٦م مخًلم وُمئ٦م وم٠مشم٤مه ٟمٕمل  وقمـ روح ىم٤مل:

 أيب طمٜمٞمٗم٦م وم٤مؾمؽمضمع وشمقضمع وىم٤مل: أي قمٚمؿ ذه٥م؟! 

وىم٤مل ضار سمـ سد: ؾمئؾ يزيد سمـ ه٤مرون أيام أوم٘مف أسمق طمٜمٞمٗم٦م أو 

 ؾمٗمٞم٤من؟ ىم٤مل: ؾمٗمٞم٤من أطمٗمظ ًمٚمحدي٨م وأسمق طمٜمٞمٗم٦م أوم٘مف.

وقمـ اسمـ اعم٤ٌمرك ىم٤مل: ُم٤م رأي٧م ذم اًمٗم٘مف ُمثؾ أيب طمٜمٞمٗم٦م وقمٜمف ىم٤مل: 

 ذا اضمتٛمع ؾمٗمٞم٤من وأسمق طمٜمٞمٗم٦م ومٛمـ ي٘مقم هلام قمغم ومتٞم٤م؟إ

وىم٤مل أسمق قمروسم٦م: ؾمٛمٕم٧م ؾمٚمٛم٦م سمـ ؿمٌٞم٥م ؾمٛمٕم٧م قمٌداًمرزاق 

ؾمٛمٕم٧م اسمـ اعم٤ٌمرك ي٘مقل: إن يم٤من أطمد يٜمٌٖمل أن ي٘مقل سمرأيف وم٠مسمق 

 طمٜمٞمٗم٦م.

وروى ضمٜمدل سمـ واًمؼ: طمدصمٜمل حمٛمد سمـ سمنم ىم٤مل: يمٜم٧م أظمتٚمػ 

 أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م ومٞم٘مقل: ُمـ أيـ ومآيت –اًمثقري  –إمم أيب طمٜمٞمٗم٦م وإمم ؾمٗمٞم٤من 

ضمئ٧م؟ وم٠مىمقل: ُمـ قمٜمد ؾمٗمٞم٤من ومٞم٘مقل: ًم٘مد ضمئ٧م ُمـ قمٜمد رضمؾ ًمق أن 

قمٚم٘مٛم٦م وإؾمقد طميا ٓطمت٤مضم٤م إمم ُمثٚمف ومآيت ؾمٗمٞم٤من ومٞم٘مقل: ُمـ أيـ 
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ضمئ٧م وم٠مىمقل: ُمـ قمٜمد أيب طمٜمٞمٗم٦م ومٞم٘مقل: ًم٘مد ضمئ٧م ُمـ قمٜمد أوم٘مف أهؾ 

 إرض.

طمٜمٞمٗم٦م: ي٤م أهؾ  وروى سمٙمر سمـ حيٞمك سمـ زسم٤َّمن قمـ أسمٞمف: ىم٤مل زم أسمق

 اًمٌٍمة أٟمتؿ أورع ُمٜم٤م وٟمحـ أوم٘مف ُمٜمٙمؿ.

وقمـ ؿمداد سمـ طمٙمٞمؿ ىم٤مل: ُم٤م رأي٧م أقمٚمؿ ُمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م وقمـ 

ُمٙمل سمـ إسمراهٞمؿ ىم٤مل: يم٤من أسمق طمٜمٞمٗم٦م أقمٚمؿ أهؾ زُم٤مٟمف وىم٤مل حيٞمك سمـ 

ُمٕملم: ؾمٛمٕم٧م حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد اًم٘مٓم٤من ي٘مقل: ٓ ٟمٙمذب اهلل ُم٤م ؾمٛمٕمٜم٤م 

سم٠ميمثر أىمقاًمف وىم٤مل اًمرسمٞمع وهمػمه  أطمًـ ُمـ رأي أيب طمٜمٞمٗم٦م وىمد أظمذٟم٤م

 قمـ اًمِم٤مومٕمل ىم٤مل: اًمٜم٤مس ذم اًمٗم٘مف قمٞم٤مل قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م.

واؾمتٓمرد اًمٜمٕمامين ٟم٘مؾ اًمؽممج٦م ٕيب طمٜمٞمٗم٦م ُمـ اًمذهٌل إمم أن ىم٤مل 

 اًمذهٌل ىمد أطمًـ ؿمٞمخٜم٤م أسمق احلج٤مج.

ىم٤مل اًمٜمٕمامين ومٝمذا ُم٤م ذيمره اإلُم٤مم احل٤مومظ حمدث اًمٕمٍم وظم٤ممت٦م 

وومرد اًمدهر واًم٘م٤مئؿ سم٠مقم٤ٌمء هذه اًمّمٜم٤مقم٦م احلٗم٤مظ وُم١مرخ اإلؾمالم 

ؿمٛمس اًمديـ أسمق قمٌداهلل حمٛمد سمـ أمحد سمـ قمثامن سمـ ىم٤ميامز اًمؽميمامين صمؿ 

 اًمدُمِم٘مل رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم شمرمج٦م أيب طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم.

وىم٤مل احل٤مومظ اإلُم٤مم اعم١مرخ أسمق اعمح٤مؾمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ احلًـ 

وهل اًمٙمت٥م  (85)رضم٤مل اًمٕمنمةاحلًٞمٜمل ذم يمت٤مسمف اًمتذيمرة سمٛمٕمروم٦م 

اًمًت٦م واعمقـم٠م وُمًٜمد أمحد وُمًٜمد اًمِم٤مومٕمل وُمًٜمد أيب طمٜمٞمٗم٦م: )ومع، أ، 

اًمٜمٕمامن سمـ صم٤مسم٧م اًمتٞمٛمل أسمق طمٜمٞمٗم٦م اًمٙمقذم وم٘مٞمف أهؾ  (86)ت، ن(

                                                           

روومٚمؿ ذم اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ( وشمقضمد هلذا اًمٙمت٤مب ٟمًخ٦م قمغم ُمٞمٙم85)

وىمد شمٗمْمؾ إؾمت٤مذ اًمٕم٤ممل اعم٘مرئ ُمًٕمقد  423سم٤معمديٜم٦م اعمٜمقرة حت٧م رىمؿ 

أمحد اًمًٞمد سم٢مرؾم٤مل شمرمج٦م اإلُم٤مم إًمٞمٜم٤م ضمزاه اهلل شمٕم٤ممم قمٜمل وقمـ ؾم٤مئر 

 أهؾ اإلؾمالم ظمػما.

ت  "ٕمحد و  "أ  "اًمِم٤مومٕمل و  "ومع  "( هذه رُمقز عمـ أظمرج ًمف : 86)
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 اًمٕمراق وإُم٤مم أصح٤مب اًمرأي وىمٞمؾ: إٟمف ُمـ أسمٜم٤مء وم٤مرس.

رأى أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ وروى قمـ مح٤مد سمـ أيب ؾمٚمٞمامن وقمٓم٤مء 

يب اًمٜمجقد واًمزهري وىمت٤مدة وأيب اًمزسمػم وحمٛمد سمـ اعمٜمٙمدر وقم٤مصؿ سمـ أ

 وأيب ضمٕمٗمر اًم٤ٌمىمر واًمِمٕمٌل وظمٚمؼ.

وقمٜمف اسمٜمف مح٤مد وويمٞمع سمـ اجلراح وقمٞمًك سمـ يقٟمس وقمٌداًمرزاق 

وحمٛمد سمـ احلًـ وزومر سمـ اهلذيؾ وظمٚمؼ يمثػم. واؾمتٓمرد شمرمجتف ٕيب 

 طمٜمٞمٗم٦م سمٓمقهل٤م صمؿ ىم٤مل اًمٜمٕمامين:

م اًمٕمالُم٦م سمره٤من اًمديـ أسمق اًمقوم٤مء وىم٤مل ؾمٌط سمـ اًمٕمجٛمل اإلُم٤م

إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد سمـ ظمٚمٞمؾ اًمٓمراسمٚمز صمؿ احلٚمٌل اًمِم٤مومٕمل ؿمٞمخ اًمٌالد 

 احلٚمٌٞم٦م 

 :(87)سمال ُمداومع ذم يمت٤مسمف هن٤مي٦م اًمًقل ذم رضم٤مل اًمًت٦م إصقل

يمًٚمٛمك اإلُم٤مم اعمجتٝمد أسمق  زوـم٤م)ت، س( اًمٜمٕمامن سمـ صم٤مسم٧م سمـ 

رأي ىمٞمؾ: إٟمف ُمـ أسمٜم٤مء طمٜمٞمٗم٦م اًمٙمقذم وم٘مٞمف اًمٕمراق وإُم٤مم أصح٤مب اًم

وم٢مٟمف ُمـ أهؾ يم٤مسمؾ  زوـم٤موم٤مرس ووٓؤه ًمٌٜمل شمٞمؿ اهلل سمـ صمٕمٚم٦ٌم وأُم٤م 

ممٚمقيم٤ًم ًمٌٜمل شمٞمؿ اهلل سمـ صمٕمٚم٦ٌم  زوـم٤مووًمد صم٤مسم٧م قمغم اإلؾمالم ويم٤من 

وم٠مقمتؼ ومقٓؤه ًمٌٜمل شمٞمؿ اهلل سمـ صمٕمٚم٦ٌم وىم٤مل إؾمامقمٞمؾ سمـ مح٤مد سمـ أيب 

سمـ اًمٜمٕمامن سمـ اعمرزسم٤من  طمٜمٞمٗم٦م: أٟم٤م إؾمامقمٞمؾ سمـ مح٤مد سمـ اًمٜمٕمامن سمـ صم٤مسم٧م

                                                                                                                                        

 ًمٚمٜم٤ًمئل. "ن  "ًمٚمؽمُمذي و  "=

وذم حلظ إحل٤مظ سمذيؾ شمذيمرة احلٗم٤مظ اؾمٛمف هم٤مي٦م اًمًقل وهذا ( 87)

اًمٙمت٤مب ًمف ٟمًخ٦م قمٙمًٞم٦م ُمقضمقدة ذم ظمزاٟم٦م اجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سم٤معمديٜم٦م 

اعمٜمقرة وىمد شمٗمْمؾ إؾمت٤مذ اًمٕم٤ممل اعم٘مرئ ُمًٕمقد أمحد اًمًٞمد اعمقىمر 

ء ًمٙمـ سم٢مرؾم٤مل قمٙمس شمرمج٦م اإلُم٤مم إًمٞمٜم٤م ضمزاه اهلل شمٕم٤ممم قمٜم٤م ظمػم اجلزا

اًمٜمًخ٦م ؾم٘مٞمٛم٦م اخلط ضمدًا صٕم٦ٌم اًم٘مراءة وىمد ـمٛم٧ًم سمٕمض إؾمٓمر ذم 

 اًمٕمٙمس ومال شمٙم٤مد شم٘مرأ.
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ُمـ أسمٜم٤مء وم٤مرس إطمرار واهلل ُم٤م وىمع قمٚمٞمٜم٤م رق ىمط ويم٤من أسمق طمٜمٞمٗم٦م 

ظمزازًا وديم٤مٟمف ُمٕمروف ذم دار قمٛمرو سمـ طمري٨م.واؾمتٓمرد اًمٜمٕمامين شمرمج٦م 

 ؾمٌط سمـ اًمٕمجٛمل ٕيب طمٜمٞمٗم٦م إمم آظمره٤م صمؿ ىم٤مل اًمٜمٕمامين:

وضمرى قمغم ُمٜمقال اعمزي واًمذهٌل واحلًٞمٜمل واًمؼمه٤من احلٚمٌل 

ٝم٤مب اًمديـ أسمق اًمٗمْمؾ أمحد سمـ قمكم اًمٕمً٘مالين اًمِم٤مومٕمل احل٤مومظ اسمـ ؿم

طمجر ؿمٞمخ اإلؾمالم وإُم٤مم احلٗم٤مظ ذم زُم٤مٟمف وطم٤مومظ اًمدي٤مر اعمٍمي٦م رمحف 

اهلل شمٕم٤ممم ومٚمؿ يذيمر ذم يمت٤مسمف هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ذم شمرمج٦م اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م 

 .ؿمٞمئ٤ًم يٚمزم ُمٜمف شمْمٕمٞمٗمف 

واسمـ طمجر هؿ اًمذيـ  وه١مٓء إئٛم٦م: اعمزي واًمذهٌل واًمٕمراىمل

ي٘مقل ذم طم٘مٝمؿ اإلُم٤مم احل٤مومظ ضمالل اًمديـ اًمًٞمقـمل ذم ذيؾ شمذيمرة 

 ُم٤م ٟمّمف  (88)احلٗم٤مظ

واًمذي أىمقًمف: إن اعمحدصملم قمٞم٤مٌل أن ذم اًمرضم٤مل وهمػمه٤م ُمـ ومٜمقن 

 احلدي٨م قمغم أرسمٕم٦م: اعمزي واًمذهٌل واًمٕمراىمل واسمـ طمجر. اٟمتٝمك.

٤مرع قمامد اًمديـ ويمذًمؽ ومٕمؾ اإلُم٤مم اعمحدث احل٤مومظ اعمٗمٞمد اًمٌ

احل٤مومظ اسمـ يمثػم أسمق اًمٗمداء إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمثػم اًمدُمِم٘مل اًمِم٤مومٕمل 

رمحف اهلل شمٕم٤ممم ومذيمر ًمف ذم يمت٤مسمف اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م شمرمج٦م طمًٜم٦م طمٞم٨م ىم٤مل 

 ذم وومٞم٤مت ؾمٜم٦م مخًلم وُمئ٦م: 

وومٞمٝم٤م شمقذم اإلُم٤مم أسمق طمٜمٞمٗم٦م...... واؾمٛمف اًمٜمٕمامن سمـ صم٤مسم٧م اًمتٞمٛمل 

ف اًمٕمراق وأطمد أئٛم٦م اإلؾمالم واًم٤ًمدة إقمالم ُمقٓهؿ اًمٙمقذم وم٘مٞم

وأطمد أريم٤من اًمٕمٚمامء وأطمد إئٛم٦م إرسمٕم٦م أصح٤مب اعمذاه٥م اعمتٌققم٦م 

وهق أىمدُمٝمؿ ووم٤مًة ٕٟمف أدرك قمٍم اًمّمح٤مسم٦م ورأى أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ىمٞمؾ: 

 وهمػمه وذيمر سمٕمْمٝمؿ أٟمف روى قمـ ؾمٌٕم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واهلل أقمٚمؿ.

                                                           

 .348( صـ 88)
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ٙمؿ ومح٤مد سمـ أيب ؾمٚمٞمامن وروى قمـ مج٤مقم٦م ُمـ اًمت٤مسمٕملم ُمٜمٝمؿ احل

وؾمٚمٛم٦م سمـ يمٝمٞمؾ وقم٤مُمر اًمِمٕمٌل وقمٙمرُم٦م وقمٓم٤مء وىمت٤مدة واًمزهري 

 وٟم٤مومع ُمقمم اسمـ قمٛمر وحيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد إٟمّم٤مري وأسمق إؾمح٤مق اًمًٌٞمٕمل

وروى قمٜمف مج٤مقم٦م ُمٜمٝمؿ اسمٜمف مح٤مد وإسمراهٞمؿ سمـ ـمٝمامن وإؾمح٤مق سمـ 

يقؾمػ إزرق وأؾمد سمـ قمٛمرو اًم٘م٤ميض واحلًـ سمـ زي٤مد اًمٚم١مًم١مي 

زة اًمزي٤مت وداود اًمٓم٤مئل وزومر وقمٌداًمرزاق وأسمق ٟمٕمٞمؿ وحمٛمد سمـ ومح

 احلًـ اًمِمٞم٤ٌمين وهِمٞمؿ وويمٞمع وأسمق يقؾمػ اًم٘م٤ميض.

ىم٤مل حيٞمك سمـ ُمٕملم: يم٤من صم٘م٦م ويم٤من ُمـ أهؾ اًمّمدق ومل يتٝمؿ 

سم٤مًمٙمذب وًم٘مد ضسمف اسمـ هٌػمة قمغم اًم٘مْم٤مء وم٠مسمك أن يٙمقن ىم٤موٞم٤ًم وىمد 

ويم٤من حيٞمك ي٘مقل: ٓ ٟمٙمذب ُم٤م يم٤من حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد خيت٤مر ىمقًمف ذم اًمٗمتقى 

ؾمٛمٕمٜم٤م أطمًـ ُمـ رأي أيب طمٜمٞمٗم٦م وىمد أظمذٟم٤م سم٠ميمثر أىمقاًمف وىم٤مل قمٌداهلل 

سمـ اعم٤ٌمرك: ًمقٓ أن اهلل أقم٤مٟمٜمل سم٠ميب طمٜمٞمٗم٦م وؾمٗمٞم٤من اًمثقري ًمٙمٜم٧م يم٤ًمئر 

 اًمٜم٤مس....

وىم٤مل قمٌداهلل سمـ داود اخلريٌل: يٜمٌٖمل ًمٚمٜم٤مس أن يدقمقا ذم 

ًٜمـ قمٚمٞمٝمؿ وىم٤مل ؾمٗمٞم٤من اًمثقري صالهتؿ ٕيب طمٜمٞمٗم٦م حلٗمٔمف اًمٗم٘مف واًم

واسمـ اعم٤ٌمرك: يم٤من أسمق طمٜمٞمٗم٦م أوم٘مف أهؾ إرض ذم زُم٤مٟمف. وىم٤مل أسمق ٟمٕمٞمؿ: 

يم٤من ص٤مطم٥م همقص ذم اعم٤ًمئؾ وىم٤مل ُمٙمل سمـ إسمراهٞمؿ: يم٤من أقمٚمؿ أهؾ 

 إرض. اٟمتٝمك سم٤مظمتّم٤مر

ويمذًمؽ ومٕمؾ ص٤مطم٥م اعمِمٙم٤مة اًمِمٞمخ اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م وزم اًمديـ 

يزي اًمِم٤مومٕمل ذم أؾمامء رضم٤مًمف وم٘م٤مل ذم حمٛمد سمـ قمٌداهلل اخلٓمٞم٥م اًمتؼم

 شمرمج٦م اإلُم٤مم: 

ىم٤مل ذيؽ اًمٜمخٕمل: يم٤من أسمق طمٜمٞمٗم٦م ـمقيؾ اًمّمٛم٧م دائؿ اًمٗمٙمر 

ىمٚمٞمؾ اعمح٤مدصم٦م ًمٚمٜم٤مس وهذا ُمـ أووح إُم٤مرات قمغم قمٚمؿ اًم٤ٌمـمـ 

وآؿمتٖم٤مل سمٛمٝمامت اًمديـ ومٛمـ أويت اًمّمٛم٧م واًمزهد وم٘مد أويت اًمٕمٚمؿ 

ف ٕـمٚمٜم٤م اخلٓم٥م ومل ٟمّمؾ إمم يمٚمف وًمق ذهٌٜم٤م إمم ذح ُمٜم٤مىمٌف وومْم٤مئٚم
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اًمٖمرض وم٢مٟمف يم٤من قم٤معم٤ًم قم٤مُماًل ورقم٤ًم زاهدًا قم٤مسمدًا إُم٤مُم٤ًم ذم قمٚمقم اًمنميٕم٦م 

واًمٖمرض سم٢ميراد ذيمره ذم هذا اًمٙمت٤مب وإن مل ٟمرو قمٜمف طمديث٤ًم ذم اعمِمٙم٤مة 

 اًمتؼمك سمف ًمٕمٚمق ُمرشمٌتف ووومقر قمٚمٛمف. اٟمتٝمك. 

ؿ وىمٌٚمٝمؿ اًمٜمقوي اإلُم٤مم احل٤مومظ إوطمد ؿمٞمخ اإلؾمالم قمٚم

إوًمٞم٤مء حمٞمل اًمديـ أسمق زيمري٤م حيٞمك سمـ ذف سمـ ُمري احلزاُمل 

احلقراين اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف هتذي٥م إؾمامء واًمٚمٖم٤مت ومٚمؿ 

يذيمر ذم شمرمجتف ؿمٞمئ٤ًم ؾمقى ومْم٤مئٚمف وُمٜم٤مىمٌف واًمثٜم٤مء قمٚمٞمف ذم قمٚمٛمف 

 وورقمف.

وىمٌٚمف اًمٕمالُم٦م اًم٤ٌمرع إوطمد اًمٌٚمٞمغ اًم٘م٤ميض اًمرئٞمس جمد اًمديـ 

ق اًمًٕم٤مدات اعم٤ٌمرك سمـ حمٛمد اًمِمٞم٤ٌمين اجلزري صمؿ اعمقصكم اًمِم٤مومٕمل أسم

ص٤مطم٥م ضم٤مُمع إصقل واًمٜمٝم٤مي٦م  606اًمٙم٤مشم٥م اسمـ إصمػم اعمتقذم ؾمٜم٦م 

ذم همري٥م احلدي٨م وإصمر طمٞم٨م ذيمر شمرمج٦م اإلُم٤مم ذم اًمريمـ اًمث٤مًم٨م ُمـ 

 وأصمٜمك قمٚمٞمف صمٜم٤مء سمٚمٞمٖم٤ًم ورد قمغم ـم٤مقمٜمٞمف وم٘م٤مل: (89)يمت٤مسمف ضم٤مُمع إصقل

سمـ ُم٤مه  زوـم٤مسمـ صم٤مسم٧م: هق أسمق طمٜمٞمٗم٦م اًمٜمٕمامن سمـ صم٤مسم٧م سمـ  اًمٜمٕمامن

اإلُم٤مم اًمٗم٘مٞمف اًمٙمقذم ُمقمم شمٞمؿ اهلل سمـ صمٕمٚم٦ٌم وهق ُمـ رهط محزة اًمزي٤مت 

ويم٤من ظمزازًا يٌٞمع اخلز ًمف ذيمر ذم اإلؿمٕم٤مر ُمـ يمت٤مب احل٩م ويم٤من ضمده 

ُمـ أهؾ يم٤مسمؾ وىمٞمؾ ُمـ أهؾ سم٤مسمؾ وىمٞمؾ ُمـ إٟم٤ٌمر ويم٤من ممٚمقيم٤ًم  زوـم٤م

 هلل سمـ صمٕمٚم٦ٌم وم٠مقمتؼ ووًمد أسمقه صم٤مسم٧م قمغم اإلؾمالم.ًمٌٜمل شمٞمؿ ا

 

 

                                                           

رأي٧م ُمـ هذا اًمٙمت٤مب ٟمًخ٦م ظمٓمٞم٦م ضمٞمدة اخلط ذم ظمزاٟم٦م حمٛمد ( 89)

آسم٤مد ـمقٟمؽ ُمـ أقمامل راضمٌقشم٤مٟمف سم٤مهلٜمد وىمد شمٗمْمؾ قمٚمٞمٜم٤م إؾمت٤مذ اًمِمٞمخ 

م اًمٓمقٟمٙمل سمٜم٘مؾ هذه اًمؽممج٦م اًمٕم٤ممل قمٛمران ظم٤من سمـ قمروم٤من ظم٤من اعمرطمق

 ُمـ ضم٤مُمع إصقل ضمزاه اهلل شمٕم٤ممم قمٜم٤م وقمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ظمػمًا.
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ىم٤مل إؾمامقمٞمؾ سمـ مح٤مد سمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م: أٟم٤م إؾمامقمٞمؾ سمـ مح٤مد سمـ 

اًمٜمٕمامن سمـ صم٤مسم٧م سمـ اًمٜمٕمامن سمـ ُمرزسم٤من ُمـ أسمٜم٤مء اًمٗمرس ُمـ إطمرار 

واهلل وُم٤م وىمع قمٚمٞمٜم٤م رق ىمط وًمد ضمدي ذم ؾمٜم٦م صمامٟملم وذه٥م صم٤مسم٧م إمم 

ومدقم٤م ًمف سم٤مًمؼميم٦م ومٞمف وذم ذريتف وٟمحـ  هق صٖمػم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م 

 ٟمرضمق أن يٙمقن اهلل ىمد اؾمتج٤مب ذًمؽ ًمٕمكم.

وًمد ؾمٜم٦م صمامٟملم وُم٤مت سمٌٖمداد ؾمٜم٦م مخًلم وُمئ٦م وىمٞمؾ: ؾمٜم٦م إطمدى 

ومخًلم وىمٞمؾ: ؾمٜم٦م صمالث ومخًلم وإول أصح وأيمثر ودومـ سمٛم٘م٤مسمر 

 اخلٞمزران وىمؼمه ُمٕمروف سمٌٖمداد.

٦م: أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ويم٤من ذم أي٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م أرسمٕم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم

سم٤مًمٌٍمة وقمٌداهلل سمـ أيب أورم سم٤مًمٙمقوم٦م وؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد اًم٤ًمقمدي سم٤معمديٜم٦م 

وأسمق اًمٓمٗمٞمؾ قم٤مُمر سمـ واصمٚم٦م سمٛمٙم٦م ومل يٚمؼ أطمدًا ُمٜمٝمؿ وٓ أظمذ قمٜمف 

وأصح٤مسمف ي٘مقًمقن: إٟمف ًم٘مل مج٤مقم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م وروى قمٜمٝمؿ وٓ يث٧ٌم 

 .(90)ذًمؽ قمٜمد أهؾ اًمٜم٘مؾ

 

                                                           

( ىم٤مل اًمٕمالُم٦م ؿمٛمس اًمديـ اًم٘مٝمًت٤مين رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم ُم٘مدُم٦م 90)

ـمٌع يمٚمٙمتف ؾمٜم٦م  6:4ضم٤مُمع اًمرُمقز ذح خمتٍم اًمقىم٤مي٦م اعمًٛمك سم٤مًمٜم٘م٤مي٦م 

ُم٤مًمؽ يمام ىم٤مل  هـ ُم٤م ٟمّمف : إن اإلُم٤مم ُمـ اًمت٤مسمٕملم رأى أٟمس سمـ4274

اًمِمٞمخ اجلزري ذم أؾمامء اًم٘مراء سمؾ ُمـ أيم٤مسمرهؿ يمام ذم يمِمػ اًمٙمِم٤مف 

ذم ؾمقرة اًمٜمقر وٓ ييه ُم٤م ذم ضم٤مُمع إصقل : أن ذًمؽ مم٤م ٓ يث٧ٌم 

وم٢مٟمف ىم٤مل ذم آظمر يمالُمف : إن أصح٤مسمف أقمٚمؿ سمح٤مًمف ُمـ همػمهؿ وم٤مًمرضمقع 

 إمم ُم٤م ٟم٘مٚمقه قمٜمف أومم ُمـ همػمهؿ.

ٛمس اًمديـ اعمٗمتل سمٌخ٤مرى ُمـ ُمِم٤مهػم أهؾ واًمٕمالُم٦م اًم٘مٝمًت٤مين حمٛمد ؿم

اًمٕمٚمؿ يم٤من إُم٤مُم٤ًم قم٤معم٤ًم زاهدًا وم٘مٞمٝم٤ًم ُمتٌحرًا ي٘م٤مل : إٟمف ُم٤م ٟمز ىمط ُم٤م ـمرق 

 هـ.953سمًٛمٕمف وشمرمجتف ُمذيمقرة ذم ؿمذرات اًمذه٥م ذم وومٞم٤مت ؾمٜم٦م 
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ن وؾمٛمع قمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح وأسم٤م وأظمذ اًمٗم٘مف قمـ مح٤مد سمـ أيب ؾمٚمٞمام

إؾمح٤مق اًمًٌٞمٕمل وحم٤مرب سمـ دصم٤مر واهلٞمثؿ سمـ طمٌٞم٥م وحمٛمد سمـ اعمٜمٙمدر 

 وٟم٤مومٕم٤ًم ُمقمم اسمـ قمٛمر وهِم٤مم سمـ قمروة وؾمامك سمـ طمرب.

وروى قمٜمف قمٌداهلل سمـ اعم٤ٌمرك وويمٞمع سمـ اجلراح ويزيد سمـ ه٤مرون 

وقمكم سمـ قم٤مصؿ واًم٘م٤ميض أسمق يقؾمػ وحمٛمد سمـ احلًـ اًمِمٞم٤ٌمين 

 ػمهؿ.وهم

ٟم٘مٚمف اعمٜمّمقر ُمـ اًمٙمقوم٦م إمم سمٖمداد وم٠مىم٤مم مه٤م إمم أن ُم٤مت ومٞمٝم٤م ويم٤من 

أيمرهف اسمـ هٌػمة أي٤مم ُمروان سمـ حمٛمد إُمقي قمغم اًم٘مْم٤مء سم٤مًمٙمقوم٦م وم٠مسمك 

وميسمف ُمئ٦م ؾمقط ذم قمنمة أي٤مم يمؾ يقم قمنمة ومٚمام رأى ذًمؽ ظمغّم ؾمٌٞمٚمف 

ٚمٞمف ده قمغم اًم٘مْم٤مء وم٠مسمك ومحٚمػ قماوعم٤م أؿمخّمف اعمٜمّمقر إمم سمٖمداد أر

ًمٞمٗمٕمٚمـ وطمٚمػ أسمق طمٜمٞمٗم٦م أن ٓ يٗمٕمؾ وشمٙمررت إيامن سمٞمٜمٝمام ومحًٌف 

اعمٜمّمقر وُم٤مت ذم احلٌس وىمٞمؾ: إٟمف اومتدى ٟمٗمًف سم٠من شمقمم قمدد اًمٚمٌـ ومل 

 يّمح.

يم٤من رسمٕم٦م ُمـ اًمرضم٤مل وىمٞمؾ: يم٤من ـمقياًل شمٕمٚمقه ؾمٛمرة طمًـ 

اًمقضمف أطمًـ اًمٜم٤مس ُمٜمٓم٘م٤ًم وأطمالهؿ ٟمٖمٛم٦م طمًـ اعمجٚمس ؿمديد اًمٙمرم 

 ٤مة إلظمقاٟمف.طمًـ اعمقاؾم

ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل: ىمٞمؾ عم٤مًمؽ: هؾ رأي٧م أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م؟ ىم٤مل: 

ٟمٕمؿ رأي٧م رضماًل ًمق يمٚمٛمؽ ذم هذه اًم٤ًمري٦م أن جيٕمٚمٝم٤م ذه٤ًٌم ًم٘م٤مم سمحجتف. 

وىم٤مل اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل: ُمـ أراد أن يتٌحر ذم اًمٗم٘مف ومٝمق قمٞم٤مٌل قمغم أيب 

 طمٜمٞمٗم٦م.

ومل ٟمّمؾ إمم  وًمق ذهٌٜم٤م إمم ذح ُمٜم٤مىمٌف وومْم٤مئٚمف ٕـمٚمٜم٤م اخلٓم٥م

اًمٖمرض ُمٜمٝم٤م وم٢مٟمف يم٤من قم٤معم٤ًم قم٤مُماًل زاهدًا قم٤مسمدًا ورقم٤ًم شم٘مٞم٤ًم إُم٤مُم٤ًم ذم قمٚمقم 

 اًمنميٕم٦م ُمروٞم٤ًم.

وىمد ٟم٥ًم إًمٞمف وىمٞمؾ قمٜمف ُمـ إىم٤مويؾ اعمختٚم٘م٦م اًمتل جيؾ ىمدره 

قمٜمٝم٤م ُمـ اًم٘مقل سمخٚمؼ اًم٘مرآن واًم٘مقل سم٤مًم٘مدر واًم٘مقل سم٤مإلرضم٤مء وهمػم 
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٤م وٓ إمم ذيمر ىم٤مئٚمٝم٤م واًمٔم٤مهر أٟمف ذًمؽ مم٤م ٟم٥ًم إًمٞمف وٓ طم٤مضم٦م إمم ذيمره

 يم٤من ُمٜمزه٤ًم قمٜمٝم٤م.

ويدل قمغم صح٦م ٟمزاهتف ُمٜمٝم٤م ُم٤م ٟمنم اهلل شمٕم٤ممم ًمف ُمـ اًمذيمر اعمٜمتنم 

ذم أوم٤مق واًمٕمٚمؿ اًمذي ـمٌؼ إرض وإظمذ سمٛمذهٌف ووم٘مٝمف واًمرضمقع 

إمم ىمقًمف وومٕمٚمف وإن ذًمؽ ًمق مل يٙمـ هلل ومٞمف ه ظمٗمل ورًى إهلل ووم٘مف 

ر أهؾ اإلؾمالم أو ُم٤م ي٘م٤مرسمف قمغم شم٘مٚمٞمده واًمٕمٛمؾ سمرأيف اهلل ًمف عم٤م أمجع ؿمٓم

وُمذهٌف طمتك ىمد قمٌد اهلل وديـ سمٗم٘مٝمف وقمٛمؾ سمرأيف وُمذهٌف وأظمذ سم٘مقًمف 

 إمم يقُمٜم٤م هذا ُم٤م ي٘م٤مرب أرسمع ُمئ٦م وأرسمٕملم ؾمٜم٦م.

وذم هذا أدل دًمٞمؾ قمغم صح٦م ُمذهٌف وقم٘مٞمدشمف وأنَّ ُم٤م ىمٞمؾ قمٜمف هق 

ُمـ أيمؼم أظمذيـ سمٛمذهٌف  ُمٜمزه قمٜمف. وىمد مجع أسمق ضمٕمٗمر اًمٓمح٤موي وهق

ه قم٘مٞمدة أيب طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل وهل قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م  يمت٤مسم٤ًم ؾمامَّ

وًمٞمس ومٞمٝم٤م رء مم٤م ٟم٥ًم إًمٞمف وىمٞمؾ قمٜمف وأصح٤مسمف هؿ أظمؼم سمح٤مًمف 

وسم٘مقًمف ُمـ همػمهؿ وم٤مًمرضمقع إمم ُم٤م ٟم٘مٚمقه قمٜمف أومم مم٤م ٟم٘مٚمف همػمهؿ 

 .(94)قمٜمف

واحل٤مُمؾ ًمف قمغم ُم٤م  وذيمر أيْم٤ًم ؾم٥ٌم ىمقل ُمـ ىم٤مل قمٜمف ُم٤م ىم٤مل

ٟم٥ًم إًمٞمف وٓ طم٤مضم٦م ًمٜم٤م إمم ذيمر ُم٤م ىم٤مًمقه وم٢من ُمثؾ أيب طمٜمٞمٗم٦م وحمٚمف ذم 

 اإلؾمالم ٓ حيت٤مج إمم دًمٞمؾ يٕمتذر سمف مم٤م ٟم٥ًم إًمٞمف واهلل أقمٚمؿ. اٟمتٝمك 

وىمٌؾ ه١مٓء يمٚمٝمؿ احل٤مومظ اًم٤ٌمرع اًمٕمالُم٦م شم٤مج اإلؾمالم أسمق ؾمٕمد 

يمت٤مب إٟم٤ًمب  قمٌد اًمٙمريؿ اًمًٛمٕم٤مين اعمروزي اًمِم٤مومٕمل شمرضمؿ ًمف ذم

                                                           

وم٤مًمقاضم٥م قمغم  222:3( ىم٤مل اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم اقمالم اعمقىمٕملم 94)

ذا سمٚمٖمتف ُم٘م٤مًم٦م وٕمٞمٗم٦م قمـ سمٕمض إئٛم٦م إ –ُمـ ذح اهلل صدره ًمإلؾمالم 

أن ٓ حيٙمٞمٝم٤م عمـ يت٘مٚمده٤م سمؾ يًٙم٧م قمـ ذيمره٤م إن شمٞم٘مـ صحتٝم٤م وإٓ  –

شمقىمػ ذم ىمٌقهل٤م ومٙمثػمًا ُم٤م حيٙمك قمـ إئٛم٦م ُم٤م ٓ طم٘مٞم٘م٦م ًمف ا.هـ 

 قمٌداًمٗمت٤مح.
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 شمرمج٦م طمًٜم٦م وذيمر ومْم٤مئٚمف وُمٜم٤مىمٌف ومل يٕمرج قمغم رء ُمـ ُمث٤مًمٌف.

وقمغم هذا اعمٜمقال ضمرى ُمـ أشمك سمٕمد ه١مٓء اًمٕمٚمامء إيم٤مسمر 

اعمذيمقريـ ُمـ احلٗم٤مظ اجلٝم٤مسمذة وإئٛم٦م اعمحدصملم وهمػمهؿ ُمـ أهؾ 

أو أومردوا ذم أظم٤ٌمره يمت٤ًٌم  اًمٕمٚمؿ اًمذيـ شمرمجقا ًمإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م 

ًء ومٚمؿ يذيمروا ؿمٞمئ٤ًم ؾمقى ومْم٤مئٚمف وُمٜم٤مىمٌف واًمثٜم٤مء قمٚمٞمف ذم ديٜمف وأضمزا

 وورقمف وؾمٕم٦م قمٚمٛمف سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م.

وأورد هٜم٤م يمالم واطمد ُمـ ه١مٓء إضمٚم٦م أطمد يم٤ٌمر قمٚمامء اًم٘مرن 

احل٤مدي قمنم وهق اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م اسمـ قمالن حمٛمد قمكم سمـ حمٛمد قمالن 

٤مًمدي٤مر احلج٤مزي٦م سمـ إسمراهٞمؿ اًمّمدي٘مل اًمٕمٚمقي اًمِم٤مومٕمل حمٞمل اًمًٜم٦م سم

وأطمد اًمٕمٚمامء اعمٗمنيـ وإئٛم٦م اعمحدصملم ذم شمٚمؽ اًمدي٤مر اعمقًمقد ؾمٜم٦م 

هـ رمحف اهلل شمٕم٤ممم وىمد شمرضمؿ ًمإلُم٤مم أيب 4057هـ واعمتقرم ؾمٜم٦م 996

طمٞم٨م ضم٤مء  (92)طمٜمٞمٗم٦م ذم يمت٤مسمف اًمٗمتقطم٤مت اًمرسم٤مٟمٞم٦م قمغم إذيم٤مر اًمٜمقوي٦م

 ذيمر اإلُم٤مم ذم ُمتـ إذيم٤مر وم٘م٤مل ُم٤م ٟمّمف:

طمٜمٞمٗم٦م هق اإلُم٤مم إقمٔمؿ واًمٕمٚمؿ اعمٗمرد اعمٙمرم إُم٤مم  اإلُم٤مم أسمق

إئٛم٦م اعمتٗمؼ قمغم قمٚمق ُمرشمٌتف ووومقر قمٚمٛمف وزهده ومتٚمٞمف ُمـ اًمٕمٚمقم 

اًم٤ٌمـمٜم٦م ومْماًل قمـ اًمٔم٤مهرة سمام وم٤مق سمف أهؾ قمٍمه ووم٤مق سمحًـ اًمثٜم٤مء 

سمْمؿ  – زوـم٤مقمٚمٞمف وإذاقم٦م ذيمره ُمـ أيم٤مسمر اًمت٤مسمٕملم: اًمٜمٕمامن سمـ صم٤مسم٧م سمـ 

 سمـ ُم٤مه ُمقمم شمٞمؿ اهلل سمـ صمٕمٚم٦ٌم اًمٙمقذم. –ء اًمزاي وومتح اًمٓم٤م

صمؿ اؾمتٓمرد اًمٜمٕمامين ذم ٟم٘مؾ شمرمج٦م سمـ قمالن ٕيب طمٜمٞمٗم٦م إمم آظمره٤م 

 صمؿ ىم٤مل اًمٜمٕمامين:

 

 

 

                                                           

 سم٤مب شمٙمٌػمة اإلطمرام. 155:2-156( 92)
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احلٗم٤مظ اًمٜم٘م٤مد أئٛم٦م اجلرح واًمتٕمديؾ مل يقردوا ذم شمّم٤مٟمٞمٗمٝمؿ  ومٝم١مٓء

ؿمٞمئ٤ًم مم٤م ذيمر أقمداؤه وطم٤ًمده ُمـ ُمٓم٤مقمٜمف وُمث٤مًمٌف ومث٧ٌم ُمـ صٜمٞمع 

أن يمؾ ُم٤م ذيمر ذم سمٕمض يمت٥م اًمرضم٤مل ُمـ ضمرطمف يٜمٌٖمل أن  ه١مٓء مجٞمٕم٤مً 

 يرُمل سمف قمرض احل٤مئط.

وٓ ؿمؽ أٟمف ُم٤م ـمٕمـ أطمد ذم ىمقل ُمـ أىمقاًمف إٓ جلٝمٚمف سمف إُم٤م ُمـ 

وىمد أمجع اًمًٚمػ  طمٞم٨م دًمٞمٚمف وإُم٤م ُمـ طمٞم٨م دىم٦م ُمداريمف قمٚمٞمف 

واخلٚمػ قمغم يمثرة قمٚمٛمف وورقمف وقم٤ٌمدشمف ودىم٦م ُمداريمف واؾمتٜم٤ٌمـم٤مشمف وٓ 

اجلٝم٤مل واحل٤ًمد وإقمداء قمغم يمؾ طم٤مل وًم٘مد صدق اإلُم٤مم  قمؼمة سم٘مقل

 : (93)قمٌداًمقه٤مب اًمِمٕمراين رمحف اهلل شمٕم٤ممم طمٞم٨م ي٘مقل ذم اعمٞمزان اًمٙمؼمى

أمجٕملم ذم ذم اًمرأي وم٠موهلؿ  وأُم٤م ُم٤م ٟم٘مؾ قمـ إئٛم٦م إرسمٕم٦م 

شمؼمي٤ًم ُمـ يمؾ رأي خي٤مًمػ فم٤مهر اًمنميٕم٦م اإلُم٤مم إقمٔمؿ أسمق طمٜمٞمٗم٦م 

الف ُم٤م يْمٞمٗمف إًمٞمف سمٕمض اعمتٕمّمٌلم وي٤م ومْمٞمحتف ظم اًمٜمٕمامن سمـ صم٤مسم٧م 

يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمـ اإلُم٤مم إذا وىمع اًمقضمف ذم اًمقضمف وم٢من ُمـ يم٤من ذم ىمٚمٌف ٟمقر 

 ٓ يتجرأ أن يذيمر أطمدًا ُمـ إئٛم٦م سمًقء.

وأيـ اعم٘م٤مم ُمـ اعم٘م٤مم؟ إذ إئٛم٦م يم٤مًمٜمجقم ذم اًمًامء وهمػمهؿ يم٠مهؾ 

قمغم وضمف اعم٤مء ! وىمد إرض اًمذيـ ٓ يٕمرومقن ُمـ اًمٜمجقم إٓ ظمٞم٤مهل٤م 

روى اًمِمٞمخ حمٞمل اًمديـ ذم اًمٗمتقطم٤مت اعمٙمٞم٦م سمًٜمده إمم اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م 

  أٟمف يم٤من ي٘مقل: إي٤ميمؿ واًم٘مقل ذم ديـ اهلل شمٕم٤ممم سم٤مًمرأي وقمٚمٞمٙمؿ سم٤مشم٤ٌمع

 اًمًٜم٦م ومٛمـ ظمرج قمٜمٝم٤م وؾ.

: واًمٕمٚمامء أُمٜم٤مء اًمِم٤مرع قمغم (94)وىم٤مل أيْم٤ًم رمحف اهلل شمٕم٤ممم

ؽماض قمٚمٞمٝمؿ ومٞمام سمٞمٜمقه ًمٚمخٚمؼ واؾمتٜمٌٓمقه ُمـ ذيٕمتف ُمـ سمٕمده ومال اقم

ومال يٜمٌٖمل ٕطمد آقمؽماض قمٚمٞمف  اًمنميٕم٦م ٓ ؾمٞمام اإلُم٤مم أسمق طمٜمٞمٗم٦م 

                                                           

 .55و1) 54)

(94 )69:1 
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ًمٙمقٟمف ُمـ أضمؾ إئٛم٦م وأىمدُمٝمؿ شمدويٜم٤ًم ًمٚمٛمذاه٥م وأىمرمهؿ ؾمٜمدًا إمم 

 أمجٕملم. وُمِم٤مهدًة ًمٗمٕمؾ أيم٤مسمر اًمت٤مسمٕملم ُمـ إئٛم٦م ط رؾمقل اهلل 

قمغم إُم٤مم قمٔمٞمؿ أمجع اًمٜم٤مس قمغم ويمٞمػ يٚمٞمؼ سم٠مُمث٤مًمٜم٤م آقمؽماض 

ضمالًمتف وقمٚمٛمف وورقمف وزهده وقمٗمتف وقم٤ٌمدشمف ويمثرة ُمراىمٌتف هلل قمز 

 وضمؾ وظمقومف ُمٜمف ـمقل قمٛمره ُم٤م هذا واهلل إٓ قمٛمك ذم اًمٌّمػمة...

وإي٤مك أن ختقض ُمع اخل٤مئْملم ذم أقمراض إئٛم٦م سمٖمػم قمٚمؿ 

اًمًٜم٦م يم٤من ُمت٘مٞمدًا سم٤مًمٙمت٤مب و ومتخن ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة وم٢من اإلُم٤مم 

 ُمتؼمئ٤ًم ُمـ اًمرأي يمام ىمدُمٜم٤م ًمؽ ذم قمدة ُمقاوع ُمـ هذا اًمٙمت٤مب.

وضمده ُمـ أيمثر اعمذاه٥م اطمتٞم٤مـم٤ًم ذم اًمديـ  وُمـ ومتش ُمذهٌف 

وُمـ ىم٤مل همػم ذًمؽ ومٝمق ُمـ مجٚم٦م اجل٤مهٚملم اعمتٕمّمٌلم اعمٜمٙمريـ قمغم أئٛم٦م 

اهلدى سمٗمٝمٛمف اًمً٘مٞمؿ وطم٤مؿم٤م ذًمؽ اإلُم٤مم إقمٔمؿ ُمـ ُمثؾ ذًمؽ طم٤مؿم٤مه 

 ٔمٞمؿ ُمتٌع إمم اٟم٘مراض اعمذاه٥م يمٚمٝم٤م.سمؾ هق إُم٤مم قم

وأشم٤ٌمقمف ًمـ يزاًمقا ذم ازدي٤مد يمٚمام شم٘م٤مرب اًمزُم٤من وذم ُمزيد اقمت٘م٤مد ذم 

: اًمٜم٤مس قمٞم٤مل أىمقاًمف وأىمقال أشم٤ٌمقمف وىمد ىمدُمٜم٤م ىمقل إُم٤مُمٜم٤م اًمِم٤مومٕمل 

 ذم اًمٗم٘مف قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م.

وىمد ضب سمٕمض أشم٤ٌمقمف وطمٌس ًمٞم٘مٚمد همػمه ُمـ إئٛم٦م ومٚمؿ يٗمٕمؾ 

دى وٓ قمؼمة سمٙمالم سمٕمض اعمتٕمّمٌلم ذم طمؼ اإلُم٤مم وُم٤م ذًمؽ واهلل ؾم

وٓ سم٘مقهلؿ: إٟمف ُمـ مجٚم٦م أهؾ اًمرأي سمؾ يمالم ُمـ يٓمٕمـ ذم هذا اإلُم٤مم 

قمٜمد اعمح٘م٘ملم يِمٌف اهلذي٤مٟم٤مت. وًمق أن هذا اًمذي ـمٕمـ ذم اإلُم٤مم يم٤من ًمف 

ىمدم ذم ُمٕمروم٦م ُمٜم٤مزع اعمجتٝمديـ ودىم٦م اؾمتٜم٤ٌمـم٤مهتؿ ًم٘مدم اإلُم٤مم أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م 

 .ًم٥م اعمجتٝمديـ خلٗم٤مء ُمدريمف ذم ذًمؽ قمغم هم٤م

واقمٚمؿ ي٤م أظمل أٟمٜمل ُم٤م سمًٓم٧م ًمؽ اًمٙمالم قمغم ُمٜم٤مىم٥م اإلُم٤مم أيب 

طمٜمٞمٗم٦م أيمثر ُمـ همػمه إٓ رمح٦م سم٤معمتٝمقريـ ذم ديٜمٝمؿ ُمـ سمٕمض ـمٚم٦ٌم 

اعمذاه٥م اعمخ٤مًمٗم٦م ًمف وم٢مهنؿ رسمام وىمٕمقا ذم شمْمٕمٞمػ رء ُمـ أىمقاًمف خلٗم٤مء 

ٜم٤ٌمـم٤مهتؿ ُمـ ُمدريمف قمٚمٞمٝمؿ سمخالف همػمه ُمـ إئٛم٦م وم٢من وضمقه اؾمت
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ذم اًمٗمٝمؿ  اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م فم٤مهرة ًمٖم٤مًم٥م ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ اًمذيـ هلؿ ىمدم

 .وُمٕمروم٦م اعمدارك. اٟمتٝمك
 

إذا مل يلزم التخصوص قال ما بال  461ثم ترجم ادصنف صـ

إذا سمٚمٖمف ط وأورد طمدي٨م قم٤مئِم٦م قمٜمد أيب داود ىم٤مًم٧م: يم٤من اًمٜمٌل  أقوام

٘مقل: )ُم٤م سم٤مل أىمقام قمـ اًمرضمؾ اًمٌمء مل ي٘مؾ ُم٤م سم٤مل ومالن ي٘مقل وًمٙمـ ي

 ي٘مقًمقن يمذا ويمذا(.

أىمقل: وهٜم٤م ًمزم اًمتخّمٞمص ومخّمص اعم١مًمػ اإلُم٤مم إقمٔمؿ 

ورب و٤مرة ٟم٤مومٕم٦م ومتخّمٞمّمف ٕيب طمٜمٞمٗم٦م وشمٕمروف هلذا اإلُم٤مم اًمٕمٔمٞمؿ 

ُمـ أئٛم٦م اعمًٚمٛملم ضمقز ٕهؾ احلؼ ختّمٞمص اعم١مًمػ ُم٘مٌؾ اًمقادقمل 

 ًمتحذير اًمٜم٤مس ُمـ ؿمذوذه وؾمٛمقُمف وسمٞم٤من ضمٝمٚمف.
 

جرح األحواء واألموات دصلحة دينوة  415ًلف صـثم ترجم اد

 وأسهب يف ىقل األحاديث ادطابقة للرتمجة.

وأىمقل: شم٘مدم أن اجلرح ُمنموع وشم٘مدم أٟمف قمٚمؿ صٕم٥م ظمٓمر 

وقمرومٜم٤م طمدوده وضمقازه وسمٞمٜم٤م ذوط اجل٤مرح وأزيد هٜم٤م وم٠مىمقل: ٟمص 

أئٛم٦م احلدي٨م قمغم أٟمف ٓسمد ُمـ ًمزوم اًمؽموي واًمٜمٔمر ذم ىمٌقل ضمرح أئٛم٦م 

جلرح ًمٚمراوي ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمٚمٙمٜمقي ذم اًمرومع واًمتٙمٛمٞمؾ ُمع شمٕمٚمٞم٘م٤مت ا

اًمٕمالُم٦م قمٌداًمٗمت٤مح أسمق همده رمح٦م اهلل قمٚمٞمٝمام ُم٤م ٟمّمف: جي٥م قمٚمٞمؽ أن ٓ 

شم٤ٌمدر إمم احلٙمؿ سمجرح اًمراوي سمقضمقد طمٙمٛمف ُمـ سمٕمض أهؾ اجلرح 

واًمتٕمديؾ سمؾ يٚمزم قمٚمٞمؽ أن شمٜم٘مح إُمر ومٞمف وم٢من إُمر ذو ظمٓمر وهتقيؾ 

ؽ أن شم٠مظمذ سم٘مقل يمؾ ضم٤مرح ذم أي راو يم٤من وإن يم٤من ذًمؽ وٓ حيؾ ًم

اجل٤مرح ُمـ إئٛم٦م أو ُمـ ُمِمٝمقري قمٚمامء إُم٦م ومٙمثػمًا ُم٤م يقضمد أُمر 

يٙمقن ُم٤مٟمٕم٤ًم ُمـ ىمٌقل ضمرطمف وطمٞمٜمئذ حيٙمؿ سمرد ضمرطمف وًمف صقر يمثػمة 
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 . (95)ٓ ختٗمك قمغم ُمٝمرة يمت٥م اًمنميٕم٦م

                                                           

قمـ اعمجروح ًم٥ًٌم ُمـ إؾم٤ٌمب  ( ُمٜمٝم٤م: أن يٙمقن اجل٤مرح ُمٜمحروم٤مً 95)

ومٞمتقىمػ ذم ىمٌقل ضمرطمف وشمْمٕمٞمٗمف ًمٚمراوي وىمد وىمع هذا ٓسمـ ؾمٕمد ذم 

يمثػم ُمـ اًمرواة وٕمٗمٝمؿ شمٌٕم٤ًم ًمٚمقاىمدي ويم٤من اًمقاىمدي ُمٜمحروم٤ًم قمـ أهؾ 

 اًمٕمراق ومجرح سمٕمْمٝمؿ ُمت٠مصمرًا مهذا اًم٥ًٌم.

ذم  468:2ذم شمرمج٦م حم٤مرب سمـ دصم٤مر و 464:2ضم٤مء ذم هدي اًم٤ًمري 

سمـ قمٛمر اجلٛمحل ىمقل احل٤مومظ اسمـ طمجر رمحف اهلل شمٕم٤ممم : إن شمرمج٦م ٟم٤مومع 

شمْمٕمٞمػ اسمـ ؾمٕمد ومٞمف ٟمٔمر ٕٟمف ي٘مٚمد اًمقاىمدي ويٕمتٛمد قمٚمٞمف واًمقاىمدي 

قمغم ـمري٘م٦م أهؾ اعمديٜم٦م ذم آٟمحراف قمغم أهؾ اًمٕمراق وم٤مقمٚمؿ ذًمؽ شمرؿمد 

 إن ؿم٤مء اهلل.

وُمٜمٝم٤م : أن يٙمقن اجلرح صدر قمغم ؾمٌٞمؾ اعمزاح واعم٤ٌمؾمٓم٦م أو اًمتٕمٜم٧م 

وذم شمذيمرة  82:3د وٓ ي٘مٌؾ ىم٤مل احل٤مومظ اًمذهٌل ذم ُمٞمزان آقمتدال ومػم

ذم شمرمج٦م قمٗم٤من سمـ ُمًٚمؿ اًمّمٗم٤مر : ىم٤مل ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد  380:4احلٗم٤مظ 

اًمّم٤مئغ : اضمتٛمع قمٗم٤من وقمكم سمـ اعمديٜمل وأسمق سمٙمر سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم وأمحد سمـ 

طمٜمٌؾ وم٘م٤مل قمٗم٤من : صمالصم٦م يْمٕمٗمقن ذم صمالصم٦م : قمكم ذم مح٤مد سمـ زيد وأمحد 

ذم إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٕمد وأسمق سمٙمر ذم ذيؽ وم٘م٤مل ًمف قمكم سمـ اعمديٜمل : وقمٗم٤من 

 ذم ؿمٕم٦ٌم.

: هذا ُمٜمٝمؿ قمغم وضمف اعم٤ٌمؾمٓم٦م ٕن ه١مٓء ُمـ  -اًم٘م٤مئؾ اًمذهٌل  –ىمٚم٧م 

صٖم٤مر ُمـ يمت٥م قمـ اعمذيمقريـ وم٘مد ذيمر قمٗم٤من قمٜمد اسمـ اعمديٜمل ُمرة وم٘م٤مل : 

 يمٞمػ أذيمر رضماًل يِمؽ ذم طمرف ومٞميب قمغم مخ٦ًم أؾمٓمر. اٟمتٝمك.

وقم٤ٌمرة اًمذهٌل ذم شمذيمرة احلٗم٤مظ سمٕمد ذيمره هذه احلٙم٤مي٦م : ىمٚم٧م : هذا 

قمغم وضمف اعمزاح واًمتٕمٜم٧م وم٢مهنؿ أرسمٕمتٝمؿ يمتٌقا قمـ اعمذيمقريـ وهؿ 

 أطمداث ومٖمػمهؿ أصم٧ٌم ذم اعمذيمقريـ ُمٜمٝمؿ. اٟمتٝمك.

وُمـ أضمؾ هذه اًمٙمٚمٛم٦م ذيمر احل٤مومظ اًمذهٌل : اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ ذم 
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ؼ أو ص٤مًمح احلدي٨م وم٘م٤مل : أمحد سمـ حمٛمد رؾم٤مًمتف ُمـ شمٙمٚمؿ ومٞمف وهق ُمقصم

سمـ طمٜمٌؾ اإلُم٤مم صم٧ٌم طمج٦م ًمٞمٜمف سمٕمض اًمٜم٤مس ذم إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٕمد ومٚمؿ 

 يٚمتٗم٧م إمم شمٚمٞمٞمٜمف أطمد ومٛمـ يًٚمؿ ُمـ اًمٙمالم سمٕمد أمحد؟!. اٟمتٝمك.

وإًمٞمؽ ٟمامذج ُمتٕمددة ُمـ اجلرح اعمردود ًمإلمه٤مم أو ٓظمتالف اًمٕم٘مٞمدة أو 

ق ذًمؽ ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ًمٚمتٝم٤موم٧م واًمتٜم٤مىمض أو ًمٚمٛمٕم٤مسة أو ٟمح

اًمٗمّمؾ اًمت٤مؾمع ذم ؾمٞم٤مق أؾمامء ُمـ ـمٕمـ ومٞمف  444:2ذم هدي اًم٤ًمري 

رضماًل ـمٕمٜمقا سمٓمٕمقن خمتٚمٗم٦م  447ُمـ رضم٤مل اًمٌخ٤مري وأورد ومٞمف 

وأضم٤مب قمٜمٝم٤م وأؾمقق ُمٜمٝم٤م ٟمامذج ُمٕمدودة شمتّمؾ سم٤معم٘م٤مم وهل همٞمض ُمـ 

 ومٞمض.

ذم  444:4ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم هدي اًم٤ًمري  -4

شمرمج٦م أسم٤من سمـ يزيد اًمٕمٓم٤مر : ىم٤مل أمحد : صم٧ٌم ذم يمؾ اعمِم٤ميخ وٟم٘مؾ اسمـ 

اجلقزي ُمـ ـمريؼ اًمٙمديٛمل قمـ اسمـ اعمديٜمل قمـ اًم٘مٓم٤من أٟمف ىم٤مل : أٟم٤م ٓ 

 أروي قمٜمف. وهذا ُمردود ٕن اًمٙمديٛمل وٕمٞمػ.

ذم شمرمج٦م إؾمامقمٞمؾ سمـ إسمراهٞمؿ اًم٘مٓمٞمٕمل أيب ُمٕمٛمر :  446:2وومٞمف  -2

سمق داود وهَمَٛمَزُه أمحد سمـ طمٜمٌؾ ٕٟمف أضم٤مب ذم روى قمٜمف اًمِمٞمخ٤من وأ

ووصم٘مف اسمـ ؾمٕمد واسمـ ىم٤مٟمع وأسمق  –أي حمٜم٦م اًم٘مقل سمخٚمؼ اًم٘مرآن  –اعمحٜم٦م 

 يٕمغم وىم٤مل اسمـ ُمٕملم : صم٘م٦م ُم٠مُمقن.

ذم شمرمج٦م اجلٕمد سمـ قمٌداًمرمحـ اعمديٜمل : اطمت٩م سمف  424:2وومٞمف  -3

ٟمف ذيمره اخلٛم٦ًم وؿمذ إزدي وم٘م٤مل : ومٞمف ٟمٔمر وشمٌع ذم ذًمؽ اًم٤ًمضمل ٕ

 ذم اًمْمٕمٗم٤مء وىم٤مل : مل يرو قمٜمف ُم٤مًمؽ. وهذا شمْمٕمٞمػ ُمردود.

ذم شمرمج٦م ؾمٕمٞمد سمـ ؾمٚمٞمامن اًمقاؾمٓمل : ىم٤مل قمٌداهلل سمـ  430:2وومٞمف  -4

أمحد قمـ أسمٞمف : يم٤من ص٤مطم٥م شمّمحٞمػ ُم٤م ؿمئ٧م وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل : 

 يتٙمٚمٛمقن ومٞمف ىمٚم٧م : هذا شمٚمٞملم ُمٌٝمؿ ٓ ي٘مٌؾ.

قمٌد إقمغم : وصم٘م٦م اسمـ ُمٕملم  ذم شمرمج٦م قمٌد إقمغم سمـ 440:2وومٞمف  -5
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وهمػمه. وىم٤مل أمحد : يم٤من يرُمك سم٤مًم٘مدر. وىم٤مل حمٛمد سمـ ؾمٕمد : مل يٙمـ 

 سم٤مًم٘مقي. ىمٚم٧م : هذا ضمرح ُمردود وهمػم ُمٌلم وًمٕمٚمف سم٥ًٌم اًم٘مدر.

ذم شمرمج٦م قمٌداعمٚمؽ سمـ اًمّم٤ٌمح اعمًٛمٕمل : وذيمره  445:2وومٞمف  -6

سمنىم٦م  ص٤مطم٥م اعمٞمزان ومٜم٘مؾ قمـ اخلٚمٞمكم أٟمف ىم٤مل ومٞمف : يم٤من ُمتٝمامً 

احلدي٨م. وهذا ضمرح ُمٌٝمؿ. ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م اًمتٝم٤مٟمقي ذم ىمقاقمد ذم قمٚمقم 

سمٕمد ذيمره هذا اًمٜمص : ىمٚم٧م : ومٚمٞمتٜمٌف هلذا اعمٕمٜمك وم٘مد  448احلدي٨م صـ

 يٕمده سمٕمض اًم٘م٤مسيـ ُمـ اجلرح اعمٗمن.

ذم شمرمج٦م قمٛمر سمـ ٟم٤مومع ُمقمم اسمـ قمٛمر : ىم٤مل اسمـ ؾمٕمد :  453:2وومٞمف  -7

تجقن سمحديثف ىمٚم٧م : وهق يمالم ُمتٝم٤موم٧م يم٤من صمٌت٤ًم ىمٚمٞمؾ احلدي٨م وٓ حي

 يمٞمػ ٓ حيتجقن سمف وهق صم٧ٌم؟

ذم شمرمج٦م قمٛمرو سمـ ؾمٚمٞمؿ اًمزرىمل : وىم٤مل اسمـ ظمراش :  454:2وومٞمف  -8

صم٘م٦م ذم طمديثف اظمتالط. ىمٚم٧م : اسمـ ظمراش ُمذيمقر سم٤مًمرومض واًمٌدقم٦م ومال 

 يٚمتٗم٧م إًمٞمف.

ذم شمرمج٦م حمٛمد سمـ سمِم٤مر سمٜمدار : وٕمٗمف قمٛمرو سمـ قمكم  459:2وومٞمف  -9

 اًمٗمالس ومل يذيمر ؾم٥ٌم ذًمؽ ومام قمرضمقا قمغم دمرحيف.

ذم شمرمج٦م اعمٜمٝم٤مل سمـ قمٛمرو : ذيمر احل٤ميمؿ أن حيٞمك  467:2وومٞمف  -40

 اًم٘مٓم٤من هَمَٛمَزُه. ىمٚم٧م : طمٙم٤مي٦م احل٤ميمؿ قمـ اًم٘مٓم٤من همػم ُمٗمنة.

ذم شمرمج٦م حيٞمك سمـ زيمري٤م سمـ أيب زائدة : أن قمٛمر سمـ  474:2وومٞمف  -44

أٟمف ىم٤مل : ُم٤م يم٤من سم٠مهؾ  –ـ ديملم اًمٗمْمؾ سم –ؿمٌف طمٙمك قمـ أيب ٟمٕمٞمؿ 

ٕن أطمدث قمٜمف. وهذا اجلرح ُمردود سمؾ ًمٞمس هذا سمجرح فم٤مهر أي 

ًمٙمقٟمف حمٛمقًٓ قمغم اعمٕم٤مسة ىم٤مًمف ؿمٞمخٜم٤م اًمتٝم٤موين ذم ىمقاقمد ذم قمٚمقم 

 .432احلدي٨م صـ

ذم شمرمج٦م يزيد سمـ أيب ُمريؿ : وصم٘مف إئٛم٦م وىم٤مل  473:2وومٞمف  -42

 ضمرح همػم ُمٗمن ومٝمق ُمردود.اًمدارىمٓمٜمل : ًمٞمس سمذاك. ىمٚم٧م : هذا 
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ذم شمرمج٦م يقؾمػ سمـ إؾمح٤مق اًمًٌٞمٕمل : ىم٤مل اًمٕم٘مٞمكم  474:2وومٞمف  -43

عم٤م ذيمره ذم اًمْمٕمٗم٤مء : خي٤مًمػ ذم طمديثف وهذا ضمرح ُمردود أي ًمٙمقٟمف 

 ُمٌٝمام.

ذم شمرمج٦م أيب سمٙمر سمـ أيب ُمقؾمك إؿمٕمري : شم٤مسمٕمل  476:2وومٞمف  -44

ن ىمٚمٞمؾ احلدي٨م ضمٚمٞمؾ ىم٤مل اسمـ ؾمٕمد : يم٤من أيمؼم ُمـ أظمٞمف سمردة ويم٤م

 يًتْمٕمػ ىمٚم٧م : هذا ضمرح ُمردود وىمد أظمرج ًمف اًمِمٞمخ٤من. اٟمتٝمك

شمرمج٦م إسمراهٞمؿ سمـ ذم  423:4وهتذي٥م اًمتٝمذي٥م  33:4وذم اعمٞمزان  -45

وإرسمٕم٦م ووصم٘مف اًمٜم٤ًمئل واًمدارىمٓمٜمل ؾمٕمٞمد اجلقهري: روى قمٜمف ُمًٚمؿ 

واخلٚمٞمكم واسمـ طم٤ٌمن وهمػمهؿ. قمـ اسمـ ظمراش ىم٤مل : ؾمٛمٕم٧م طمج٤مج سمـ 

اًمٗمْمؾ سمـ ديملم  –ي٘مقل : رأي٧م إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٕمد قمٜمد أيب ٟمٕمٞمؿ اًمِم٤مقمر 

وأسمق ٟمٕمٞمؿ ي٘مرأ وهق ٟم٤مئؿ ويم٤من احلج٤مج ي٘مع ومٞمف ىم٤مل اًمذهٌل : ٓ قمؼمة  –

مهذا وإسمراهٞمؿ طمج٦م سمال ري٥م وىم٤مل اسمـ طمجر : واسمـ ظمراش راوميض 

 وًمٕمؾ اجلقهري يم٤من ىمد ؾمٛمع ذًمؽ اجلزء ُمـ أيب ٟمٕمٞمؿ ىمٌؾ ذًمؽ.

ذم شمرمج٦م  445:2وهدي اًم٤ًمري  435:6 وذم هتذي٥م اًمتٝمذي٥م -46

قمٌداًمقاطمد سمـ زي٤مد اًمٕمٌدي اًمٌٍمي : ىم٤مل ص٤مًمح سمـ أمحد قمـ قمكم سمـ 

ي٘مقل : ُم٤م رأي٧م قمٌد  –اًم٘مٓم٤من  –اعمديٜمل : ؾمٛمٕم٧م حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد 

اًمقاطمد سمـ زي٤مد يٓمٚم٥م طمديث٤ًم ىمط سم٤مًمٌٍمة وٓ سم٤مًمٙمقوم٦م ويمٜم٤م ٟمجٚمس قمغم 

إقمٛمش ومال يٕمرف ُمٜمف  سم٤مسمف يقم اجلٛمٕم٦م سمٕمد اًمّمالة أذايمره سمحدي٨م

طمروًم٤م ىمٚم٧م : وهذا همػم ىم٤مدح ٕٟمف يم٤من ص٤مطم٥م يمت٤مب وىمد اطمت٩م سمف 

 اجلامقم٦م.

ذم شمرمج٦م ُمٕمغم سمـ ُمٜمّمقر اًمرازي إُم٤مم  670:2ذم اعمٖمٜمل ًمٚمذهٌل  -47

ُمِمٝمقر ُمقصمؼ ىم٤مل أسمق داود يم٤من أمحد ٓ يروي قمٜمف ًمٚمرأي وىم٤مل أسمق 

٥م اًمنموط ُمـ طم٤مشمؿ : ىمٞمؾ ٕمحد يمٞمػ مل شمٙمت٥م قمٜمف؟ ىم٤مل : يم٤من يٙمت

 يمتٌٝم٤م مل خيؾ ُمـ أن يٙمذب وىمد اطمت٩م سمف اجلامقم٦م.
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در إمم ومٛمٜمٝم٤م: أن يٙمقن اجل٤مرح ذم ٟمٗمًف جمروطم٤ًم ومحٞمٜمئذ ٓ ي٤ٌم

ويمذا شمٕمديٚمف ُم٤م مل يقاوم٘مف همػمه. وهذا يمام ىم٤مل اًمذهٌل  (96)ىمٌقل ضمرطمف

                                                           

( ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طم٤ٌمن : وُمـ اعمح٤مل أن جيرح اًمٕمدل سمٙمالم 96)

ذم شمرمج٦م  450:2اعمجروح ٟم٘مٚمف احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم هدي اًم٤ًمري 

 قمٙمرُم٦م ُمقمم اسمـ قم٤ٌمس.

ذم  454 – 453:2وٟم٘مؾ احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم هدي اًم٤ًمري أيْم٤ًم 

و سمـ ؾمٚمٞمؿ اًمزرىمل ىمقل اسمـ ظمراش ومٞمف : صم٘م٦م ذم طمديثف شمرمج٦م قمٛمر

اظمتالط صمؿ شمٕم٘مٌف احل٤مومظ سم٘مقًمف : ىمٚم٧م : اسمـ ظمراش ُمذيمقر سم٤مًمرومض 

 واًمٌدقم٦م ومال يٚمتٗم٧م إًمٞمف اٟمتٝمك.

وىمد يمرر احل٤مومظ اسمـ طمجر اإلؿم٤مرة إمم قمدم آقمتداد سمجرح اسمـ ظمراش 

داود ذم شمرمج٦م ؾمٚمٞمامن سمـ  432:2ذم ُمقاوع ُمـ هدي اًم٤ًمري ُمٜمٝم٤م ذم 

 ذم شمرمج٦م ُمقؾمك سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمتٌقذيمل. 467:2اًمٕمتٙمل اًمزهراين و

ذم شمرمج٦م أمحد سمـ قمٌدة اًمْمٌل  448:4وىم٤مل احل٤مومظ اًمذهٌل ذم اعمٞمزان 

اًمٌٍمي : وصم٘مف أسمق طم٤مشمؿ واًمٜم٤ًمئل وىم٤مل اسمـ ظمراش : شمٙمٚمؿ اًمٜم٤مس ومٞمف 

 ومٚمؿ يّمدق اسمـ ظمراش ذم ىمقًمف هذا وم٤مًمرضمؾ طمج٦م اٟمتٝمك.

ذم شمرمج٦م أيب ؾمٚمٛم٦م ُمقؾمك سمـ إؾمامقمٞمؾ اعمٜم٘مري  200:4وىم٤مل أيْم٤ًم ذم 

احل٤مومظ احلج٦م أطمد إقمالم : مل أذيمر أسم٤م ؾمٚمٛم٦م ًمٚملم ومٞمف ًمٙمـ ًم٘مقل اسمـ 

ظمراش ومٞمف : صدوق وشمٙمٚمؿ اًمٜم٤مس ومٞمف ىمٚم٧م : ٟمٕمؿ شمٙمٚمٛمقا ومٞمف سم٠مٟمف صم٘م٦م 

 ! صم٧ٌم ي٤م راوميض

وذيمر اًمذهٌل ىمقل اسمـ ظمراش ذم ُمقاوع يمثػمة ُمـ اعمٞمزان ًمػمده ُمٜمٝم٤م 

ذم شمرمج٦م  302:4ذم شمرمج٦م ُمقؾمك سمـ قمٌداهلل اجلٝمٜمل وذم  209:4ذم 

 هِم٤مم سمـ قمروة سمـ اًمزسمػم.

 600:2واعمٞمزان  684:2وإًمٞمؽ شمرمج٦م اسمـ ظمراش ُمـ شمذيمرة احلٗم٤مظ 

 :ومٗمٞمٝم٤م 444:3وًم٤ًمن اعمٞمزان 
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احل٤مومظ اًم٤ٌمرع اًمٜم٤مىمد اجلقال قمٌداًمرمحـ سمـ يقؾمػ سمـ ؾمٕمٞمد سمـ ظمراش 

هـ ىم٤مل سمٙمر سمـ حمٛمد ؾمٛمٕمتف 283اعمروزي صمؿ اًمٌٖمدادي شمقذم ؾمٜم٦م 

 ي٘مقل: ذسم٧م سمقزم ذم هذا اًمِم٠من مخس ُمرات.

ىم٤مل اسمـ قمدي : ذيمر سمٌمء ُمـ اًمتِمٞمع وأرضمق أٟمف ٓ يتٕمٛمد اًمٙمذب 

ؾمٛمٕم٧م اسمـ قم٘مدة ي٘مقل : يم٤من اسمـ ظمراش قمٜمدٟم٤م إذا يمت٥م ؿمٞمئ٤ًم ُمـ سم٤مب 

اًمتِمٞمع ي٘مقل : هذا ٓ يٜمٗمؼ إٓ قمٜمدي وقمٜمدك وؾمٛمٕم٧م قمٌدان ي٘مقل : 

يم٤من  –أي شم٤مضمر واؾمع اًمتج٤مرة واًمٖمٜمل  –إمم سمٜمدار محؾ اسمـ ظمراش 

قمٜمدٟم٤م ضمزءيـ صٜمٗمٝمام ذم ُمث٤مًم٥م اًمِمٞمخلم وم٠مضم٤مزه سم٠مًمٗمل درهؿ ومٌٜمك مهام 

 طمجرة سمٌٖمداد ًمٞمحدث ومٞمٝم٤م ومام ُمتع سمذًمؽ وُم٤مت طملم ومرغ ُمٜمٝم٤م.

وىم٤مل أسمق زرقم٦م حمٛمد سمـ يقؾمػ احل٤مومظ : ظمرج اسمـ ظمراش ُمث٤مًم٥م 

ؾمٛمٕم٧م قمٌدان ي٘مقل : ىمٚم٧م اًمِمٞمخلم ويم٤من راومْمٞم٤ًم وىم٤مل اسمـ قمدي : 

ٓسمـ ظمراش : طمدي٨م )ٓ ٟمقرث ُم٤م شمريمٜم٤مه صدىم٦م؟ ( ىم٤مل : سم٤مـمؾ ىمٚم٧م 

وهق أطمد يم٤ٌمر اًمت٤مسمٕملم إضمٚم٦م  –: ُمـ شمتٝمؿ سمف؟ ىم٤مل : ُم٤مًمؽ سمـ أوس 

وىمٞمؾ : ًمف صح٦ٌم واحلدي٨م صحٞمح ُمتٗمؼ قمٚمٞمف وُمروي قمـ أيمثر ُمـ 

 قمنمة ُمـ اًمّمح٤مسم٦م.

 –أي ُمـ اسمـ ظمراش  –: ًمٕمؾ هذا سمدا ُمٜمف  -اًم٘م٤مئؾ اًمذهٌل  –ىمٚم٧م 

وهق ؿم٤مب؟ وم٢مين رأيتف ذيمر ُم٤مًمؽ سمـ أوس سمـ احلدصم٤من ذم شم٤مرخيف وم٘م٤مل : 

 صم٘م٦م.

 –صمؿ ىم٤مل قمٌدان : وىمد روى ُمراؾمٞمؾ وصٚمٝم٤م وُمقاىمٞمػ رومٕمٝم٤م ىمٚم٧م 

: ضمٝمٚم٦م اًمراومْم٦م مل يدروا احلدي٨م وٓ اًمًػمة وٓ  -اًم٘م٤مئؾ اًمذهٌل 

إن صدىم٧م  –يمٞمػ صمؿ وم٠مُم٤م أٟم٧م أهي٤م احل٤مومظ اًم٤ٌمرع اًمذي ذسم٧م سمقًمؽ 

ذم اًمؽمطم٤مل؟! ومام قمذرك قمٜمد اهلل ُمع ظمؼمشمؽ سم٤مُٕمقر؟ ! وم٠مٟم٧م زٟمديؼ  –

اًمِمٞمخ اعمٕمثر اًمذي وؾ  –ُمٕم٤مٟمد ًمٚمحؼ ومال ريض اهلل قمٜمؽ ! هذا واهلل 

ؾمٕمٞمف وم٢مٟمف يم٤من طم٤مومظ زُم٤مٟمف وًمف اًمرطمٚم٦م اًمقاؾمٕم٦م وآـمالع اًمٙمثػم 
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 واإلطم٤مـم٦م وسمٕمد هذا ومام اٟمتٗمع سمٕمٚمٛمف ! اٟمتٝمك.

حتريػ ذم ؾمٜم٦م ووم٤مشمف هٙمذا : ُم٤مت ؾمٜم٦م صمامن  604:2ووىمع ذم اعمٞمزان 

وصمالصملم وُمئتلم واًمّمقاب ومٞمف ؾمٜم٦م صمامن وصمامٟملم وُمئتلم يمام ذم شمذيمرة 

وـمٌ٘م٤مت احلٗم٤مظ ًمٚمًٞمقـمل  70:2احلٗم٤مظ واًمٚم٤ًمن واًمٕمؼم ًمٚمذهٌل 

 .298صـ

وأُم٤م اسمـ قم٘مدة ص٤مطم٥م اسمـ ظمراش ومح٤مًمف ذم ىمٌقل ىمقًمف ذم اجلرح 

اسمـ ظمراش وإًمٞمؽ ـمروم٤ًم ُمـ شمرمجتف ذم واًمتٕمديؾ ىمري٦ٌم ُمـ طم٤مل ص٤مطمٌف 

ىم٤مل اًمذهٌل رمحف اهلل  436:4وُمٞمزان آقمتدال  839:3شمذيمرة احلٗم٤مظ 

 : شمٕم٤ممم ومٞمٝمام ذم شمرمجتف

طم٤مومظ اًمٕمٍم واعمحدث اًمٌحر أسمق اًمٕم٤ٌمس أمحد سمـ حمٛمد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ 

قم٘مدة اًمٙمقذم ُمقمم سمٜمل ه٤مؿمؿ حمدث اًمٙمقوم٦م ؿمٞمٕمل ُمتقؾمط وٕمٗمف همػم 

يم٤من أسمقه ٟمحقي٤ًم ص٤محل٤ًم يٚم٘م٥م سمٕم٘مدة ًمٕمٚمٛمف واطمد وىمقاه آظمرون و

.  هـ332هـ وُم٤مت ؾمٜم٦م 249سم٤مًمتٍميػ واًمٜمحق وًمد اسمـ قم٘مدة ؾمٜم٦م 

ويمت٥م اًمٕم٤مزم واًمٜم٤مزل واحلؼ واًم٤ٌمـمؾ طمتك يمت٥م قمـ أصح٤مسمف ويم٤من إًمٞمف 

إسمقاب اعمٜمتٝمك ذم ىمقة احلٗمظ ويمثرة احلدي٨م وصٜمػ ومجع وأًمػ ذم 

ـ اًمذيـ يرطمٚمقن إًمٞمف وًمق واًمؽماضمؿ ورطمٚمتف ىمٚمٞمٚم٦م وهلذا يم٤من ي٠مظمذ قم

إًمٞمف أيم٤ٌمد اإلسمؾ وًميب سم٢مُم٤مُمتف اعمثؾ وًمٙمٜمف  ص٤من ٟمٗمًف وضمقد ًميسم٧م

 مجع وم٠موقمك وظمٚمط اًمٖم٨م سم٤مًمًٛملم واخلرز سم٤مًمدر اًمثٛملم وُم٘م٧م ًمتِمٞمٕمف.

: يم٤من اسمـ قم٘مدة ص٤مطم٥م ُمٕمروم٦م وطمٗمظ  -شمٚمٛمٞمذه  –ىم٤مل اسمـ قمدي 

اًمثٜم٤مء قمٚمٞمف  ُمت٘مدُم٤ًم ذم هذه اًمّمٜم٤مقم٦م إٓ أين رأي٧م ُمِم٤ميخ سمٖمداد يًٞمئقن

ويم٤من ُم٘مدُم٤ًم ذم اًمِمٞمٕم٦م وًمقٓ اؿمؽماـمل أن أذيمر يمؾ ُمـ شمٙمٚمؿ ومٞمف عم٤م 

ذيمرشمف ًمٚمٗمْمؾ اًمذي ومٞمف. وىم٤مل محزة سمـ حمٛمد سمـ ـم٤مهر ؾمٛمٕم٧م 

ويمذًمؽ ىم٤مل أسمق ذر  –ي٘مقل  –وهق شمٚمٛمٞمذ اسمـ قم٘مدة  –اًمدارىمٓمٜمل 

: هق رضمؾ ؾمقء يِمػم  266:4اهلروي شمٚمٛمٞمذ اًمدارىمٓمٜمل يمام ذم اًمٚم٤ًمن 
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سمٕمد ُم٤م ٟم٘مؾ قمـ أيب اًمٗمتح  (97)ذم ُمٞمزاٟمف ذم شمرمج٦م أسم٤من سمـ إؾمح٤مق اعمدين

إزدي: ُمؽموك ىمٚم٧م: ٓ يؽمك وم٘مد وصم٘مف أمحد اًمٕمجكم. وأسمق اًمٗمتح 

ينف ذم اجلرح ! وًمف ُمّمٜمػ يمٌػم إمم اًمٖم٤مي٦م ذم اعمجروطملم مجع 

إمم اًمتٙمٚمؿ ومٞمٝمؿ وهق  (98)وم٠موقمك وضمرح ظمٚم٘م٤ًم سمٜمٗمًف مل يًٌ٘مف أطمد

                                                                                                                                        

ض وىم٤مل أسمق قمٛمر سمـ طمٞمقيف : يم٤من اسمـ قم٘مدة يٛمكم ُمث٤مًم٥م إمم اًمروم=

: وىمد أومردت شمرمجتف  -اًم٘م٤مئؾ اًمذهٌل  –اًمّمح٤مسم٦م ومؽميم٧م طمديثف. ىمٚم٧م 

 ذم ضمزء اٟمتٝمك.

ذم شمرمج٦م اسمـ اًمنمىمل :  824:3وىم٤مل اًمذهٌل أيًْم٤م ذم شمذيمرة احلٗم٤مظ 

اإلُم٤مم احل٤مومظ احلج٦م أسمق طم٤مُمد أمحد سمـ حمٛمد سمـ احلًـ اًمٜمٞم٤ًمسمقري 

 هـ.325هـ وُم٤مت ؾمٜم٦م 240ُمًٚمؿ وًمد ؾمٜم٦م شمٚمٛمٞمذ 

صٜمػ اًمّمحٞمح ويم٤من ومريد قمٍمه طمٗمٔم٤ًم وإشم٘م٤مٟم٤ًم وُمٕمروم٦م وىمد ٟمٔمر إًمٞمف 

إُم٤مم إئٛم٦م اسمـ ظمزيٛم٦م ُمرة وم٘م٤مل : طمٞم٤مة أيب طم٤مُمد حتجز سملم اًمٜم٤مس وسملم 

 . اًمٙمذب قمغم رؾمقل اهلل 

ىم٤مل اخلٚمٞمكم : ؾمٛمٕم٧م أمحد سمـ أيب ُمًٚمؿ اًمٗم٤مرد احل٤مومظ ي٘مقل : 

ي ي٘مقل : مل أر أطمٗمظ وٓ أطمًـ هدًا ُمـ أيب طم٤مُمد ؾمٛمٕم٧م اسمـ قمد

اسمـ اًمنمىمل يمت٧ٌم مجٕمف حلدي٨م أيقب اًمًختٞم٤مين ومٙمٜم٧م أىمرأ قمٚمٞمف ُمـ 

 يمت٤ميب ومٞم٘مرأ ُمٕمل طمٗمٔم٤ًم ُمـ أوًمف إمم آظمره.

ىم٤مل اًمًٚمٛمل : ؾم٠مًم٧م اًمدارىمٓمٜمل قمـ أيب طم٤مُمد اسمـ اًمنمىمل وم٘م٤مل : صم٘م٦م 

 ! شمرى ي١مصمر ومٞمف ُم٠مُمقن ىمٚم٧م : مل شمٙمٚمؿ ومٞمف اسمـ قم٘مدة؟ ىم٤مل ؾمٌح٤من اهلل

ُمثؾ يمالُمف؟! وًمق يم٤من سمدل اسمـ قم٘مدة حيٞمك سمـ ُمٕملم ! ىم٤مل محزة 

اًمًٝمٛمل : ؾم٠مًم٧م أسم٤م سمٙمر سمـ قمٌدان قمـ اسمـ قم٘مدة إذا ٟم٘مؾ ؿمٞمئ٤ًم ذم اجلرح 

 واًمتٕمديؾ هؾ ي٘مٌؾ ىمقًمف؟ ىم٤مل : ٓ ي٘مٌؾ.

(97 )4:1. 

 ( ذم إصٚملم : مل يًٌؼ أطمد وهق حتريػ صقاسمف ُمـ اعمٞمزان.98)
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 .(400)اٟمتٝمك (99)ُمتٙمٚمؿ ومٞمف وؾم٠مذيمره ذم اعمحٛمديـ

: حمٛمد سمـ احلًلم أسمق اًمٗمتح اسمـ يزيد (404)صمؿ ذيمر ذم سم٤مب اعمٞمؿ

إزدي اعمقصكم احل٤مومظ طمدث قمـ أيب يٕمغم اعمقصكم واًم٤ٌمهمٜمدي 

ح واًمْمٕمٗم٤مء قمٚمٞمف ومٞمف وـمٌ٘متٝمام ومجع وصٜمػ وًمف يمت٤مب يمٌػم ذم اجلر

ُم١ماظمذات طمدث قمٜمف أسمق إؾمح٤مق اًمؼمُمٙمل ومج٤مقم٦م وٕمٗمف اًمؼمىم٤مين 

وىم٤مل أسمق اًمٜمجٞم٥م قمٌداًمٖمٗم٤مر إرُمقي: رأي٧م أهؾ اعمقصؾ يقهٜمقن أسم٤م 

وٓ يٕمدوٟمف ؿمٞمًئ٤م وىم٤مل اخلٓمٞم٥م: ذم طمديثف ُمٜم٤ميمػم ويم٤من  (402)اًمٗمتح

. طم٤مومًٔم٤م أًمػ ذم قمٚمقم احلدي٨م ىمٚم٧م: ُم٤مت ؾمٜم٦م أرسمع وؾمٌٕملم وصمٚمثامئ٦م

 اٟمتٝمك 

 

                                                           

 ٕصٚملم اعمحٛمديلم وهق حتريػ.( وىمع ذم ا99)

إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد ذم شمرمج٦م  64:4( وىم٤مل اًمذهٌل أيًْم٤م ذم اعمٞمزان 400)

صدوق. وىم٤مل إزدي :  سمـ يقؾمػ اًمٗمري٤ميب : ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ وهمػمه:

ؾم٤مىمط ىمٚم٧م : ٓ يٚمتٗم٧م إمم ىمقل إزدي وم٢من ذم ًم٤ًمٟمف ذم اجلرح ره٘م٤م. 

 اٟمتٝمك أي قمجٚم٦م وهقم٦م.

ذم شمرمج٦م ظمثٞمؿ سمـ  426:2هدي اًم٤ًمري  وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم

قمراك اًمٖمٗم٤مري : وصم٘م٦م اًمٜم٤ًمئل واسمـ طم٤ٌمن واًمٕم٘مٞمكم وؿمذ إزدي وم٘م٤مل 

: ُمٜمٙمر احلدي٨م ! وهمٗمؾ أسمق حمٛمد سمـ طمزم وم٤مشمٌع إزدي وأومرط وم٘م٤مل : 

ٓ دمقز اًمرواي٦م قمٜمف وُم٤م درى أن إزدي وٕمٞمػ ومٙمٞمػ ي٘مٌؾ ُمٜمف 

جر ذم هتذي٥م اًمتٝمذي٥م شمْمٕمٞمػ اًمث٘م٤مت؟! اٟمتٝمك وٟم٘مؾ احل٤مومظ اسمـ طم

ىمقل اسمـ طمزم اعمذيمقر هٜم٤م صمؿ أشمٌٕمف سم٘مقًمف : وهل جم٤مزوم٦م صٕم٦ٌم  437:3

 اٟمتٝمك ومٗمل هذا اًمٜمص جم٤مزوم٦م إزدي وجم٤مزوم٦م اسمـ طمزم.

(404 )46:3. 

 ( وىمع ذم إصٚملم رأي٧م أهؾ إصؾ... وهق حتريػ ٟم٤مؾمخ.402)
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وىم٤مل اسمـ طمجر ذم هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ذم شمرمج٦م أمحد سمـ ؿمٌٞم٥م 

سمٕمد ُم٤م ٟم٘مؾ قمـ إزدي ومٞمف: همػم ُمريض ىمٚم٧م:  (403)احلٌٓمل اًمٌٍمي

 (404)مل يٚمتٗم٧م أطمد إمم هذا اًم٘مقل سمؾ إزدي همػم ُمريض. اٟمتٝمك

                                                           

(403 )36:1. 

٦م أمحد ذم شمرمج 442:2( وىم٤مل اسمـ طمجر أيْم٤ًم ذم هدي اًم٤ًمري 404)

سمـ ؿمٌٞم٥م أيْم٤ًم سمٕمدُم٤م ٟم٘مؾ شمقصمٞم٘مف قمـ مجٚم٦م ُمـ إئٛم٦م : ىم٤مل أسمق اًمٗمتح 

إزدي : ُمٜمٙمر احلدي٨م همػم ُمريض. وٓ قمؼمة سم٘مقل إزدي ٕٟمف 

 وٕمٞمػ ومٙمٞمػ يٕمتٛمد ذم شمْمٕمٞمػ اًمث٘م٤مت؟ ! اٟمتٝمك.

ذم شمرمج٦م إهائٞمؾ سمـ ُمقؾمك اًمٌٍمي سمٕمد ذيمره  446:2وىم٤مل ومٞمف أيْم٤ًم 

ل إزدي ومٞمف ًملم وإزدي ٓ يٕمتٛمد إذا اٟمٗمرد ُمـ وصم٘مف ُمـ إئٛم٦م : وىم٤م

 !ومٙمٞمػ إذا ظم٤مًمػ؟

ذم شمرمج٦م أيقب سمـ ؾمٚمٞمامن اعمدين سمٕمد ذيمره ُمـ  448:2وىم٤مل ومٞمف أيْم٤ًم 

وصم٘مف : وىم٤مل إزدي ًمف أطم٤مدي٨م ٓ يت٤مسمع قمٚمٞمٝم٤م صمؿ ؾم٤مق ًمف أطم٤مدي٨م 

ذم  449:2صحٞمح٦م أومرادًا وإزدي ٓ يٕمرج قمغم ىمقًمف. وىم٤مل ومٞمف أيْم٤ًم 

ز سمـ أؾمد اًمٕمٛمل اًمٌٍمي : أطمد إصم٤ٌمت ذم اًمرواي٦م ىم٤مل أمحد : شمرمج٦م مه

إًمٞمف اعمٜمتٝمك ذم اًمتث٧ٌم ووصم٘مف اسمـ ُمٕملم وأسمق طم٤مشمؿ واسمـ ؾمٕمد واًمٕمجكم 

وىم٤مل حيٞمك اًم٘مٓم٤من ًمٕمٌداًمرمحـ سمـ سمنم : قمٚمٞمؽ سمٌٝمز سمـ أؾمد ذم طمدي٨م 

ؿمٕمٌف وم٢مٟمف صدوق صم٘م٦م وؿمذ إزدي ومذيمره ذم اًمْمٕمٗم٤مء وىم٤مل : إٟمف يم٤من 

: اقمتٛمده إئٛم٦م وٓ  -اًم٘م٤مئؾ اسمـ طمجر  –غم قمكم ! ىمٚم٧م يتح٤مُمؾ قم

ذم شمرمج٦م قمكم سمـ أيب ه٤مؿمؿ  453:2يٕمتٛمد قمغم إزدي وىم٤مل ومٞمف أيْم٤ًم 

اًمٌٖمدادي : ُمـ ؿمٞمقخ اًمٌخ٤مري ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ : صدوق شمريمف اًمٜم٤مس 

ًمٚمقىمػ ذم اًم٘مرآن وىم٤مل إزدي : وٕمٞمػ ضمدًا ىمٚم٧م : ىمدُم٧م همػم ُمرة 

ف ًمْمٕمٗمف هق وىمد سملم أسمق طم٤مشمؿ اًم٥ًٌم ذم أن إزدي ٓ يٕمتؼم دمرحي

 شمقىمػ ُمـ شمقىمػ قمٜمف وًمٞمس ذًمؽ سمامٟمع ُمـ ىمٌقل روايتف. اٟمتٝمك
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وىمد أيمثر احل٤مومظ اسمـ طمجر رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم هدي اًم٤ًمري ُمـ يمِمػ 

ؿمذوذ إزدي وذيمر وٕمٗمف وقمدم آقمتداد سم٘مقًمف ذم اًمٗمّمؾ اًمت٤مؾمع ذم 

وذم  476 -444:2ؾمٞم٤مق أؾمامء ُمـ ـمٕمـ ومٞمف ُمـ رضم٤مل اًمٌخ٤مري 

ومٚمػمضمع إًمٞمف ُمـ  483 – 480:2اًم٘مًؿ اًمث٤مين ومٞمٛمـ وٕمػ سم٠مُمر ُمردود 

 أراد.

وذيمر ؿمٞمخٜم٤م اًمٕمالُم٦م اًمٙمقصمري ذم يمت٤مسمف عمح٤مت اًمٜمٔمر ذم ؾمػمة اإلُم٤مم 

ُمـ ـمٌٕم٦م محص ىمقل إزدي ومٞمف : زومر همػم ُمريض اعمذه٥م  28زومر صـ

 يٙمقن واًمرأي صمؿ شمٕم٘مٌف رمحف اهلل شمٕم٤ممم سم٘مقًمف : وأسمق اًمٗمتح إزدي ٓ

ُمريض اعمذه٥م واًمرأي قمٜمده إٓ ُمـ يم٤من راومْمٞم٤ًم ُمثٚمف ذم اًمرأي 

 واعمذه٥م. اٟمتٝمك

وُمٞمزان آقمتدال  967:3وإًمٞمؽ شمرمج٦م إزدي ُمـ شمذيمرة احلٗم٤مظ 

ًمٚمذهٌل رمحف اهلل شمٕم٤ممم ىم٤مل ومٞمف : احل٤مومظ اًمٕمالُم٦م أسمق اًمٗمتح  523:3

 حمٛمد سمـ احلًلم إزدي اعمقصكم ٟمزيؾ سمٖمداد.

 اعمقصكم وحمٛمد سمـ ضمرير واًم٤ٌمهمٜمدي وأمحد سمـ طمدث قمـ أيب يٕمغم

احلًـ سمـ قمٌد اجل٤ٌمر اًمّمقذم وأيب قمروسم٦م احلراين وـمٌ٘متٝمؿ وطمدث قمٜمف 

إسمراهٞمؿ سمـ قمٛمر اًمؼمُمٙمل وأسمق ٟمٕمٞمؿ احل٤مومظ وأمحد سمـ اًمٗمتح سمـ ومرهم٤من 

 وآظمرون.

 –يمت٤ًٌم  –: يم٤من طم٤مومٔم٤ًم صٜمػ  - 244:2ذم شم٤مريخ سمٖمداد  –ىم٤مل اخلٓمٞم٥م 

وؾم٠مًم٧م اًمؼمىم٤مين قمٜمف ومْمٕمٗمف طمدصمٜمل أسمق اًمٜمجٞم٥م ذم قمٚمقم احلدي٨م 

وذم أيمثر ُمـ  –قمٌداًمٖمٗم٤مر إرُمقي ىم٤مل : رأي٧م أهؾ اعمقصؾ يقهٜمقٟمف 

 ضمدًا وٓ يٕمدوٟمف ؿمٞمئ٤ًم. –ٟمًخ٦م ُمـ اعمٞمزان : يقهٜمقٟمف 

يٕمٜمل  –ىمٚم٧م : ًمف ُمّمٜمػ يمٌػم ذم اًمْمٕمٗم٤مء وهق ىمقي اًمٜمٗمس ذم اجلرح 

ُمًتٜمد ـم٤مئؾ ُم٤مت ؾمٜم٦م  وه٤مه مج٤مقم٦م سمال –سمذًمؽ أٟمف ُمتِمدد ُمتٕمٜم٧م ومٞمف 

هـ يمذا ىم٤مل ذم شمذيمرة احلٗم٤مظ ًمٙمٜمف ىم٤مل ذم اعمٞمزان : ومجع وصٜمػ 374
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وُمٜمٝم٤م أن يٙمقن اجل٤مرح ُمـ اعمتٕمٜمتلم اعمِمدديـ وم٢من هٜم٤مك مجٕم٤ًم ُمـ أئٛم٦م 

هلؿ شمِمدد ذم هذا اًم٤ٌمب ومٞمجرطمقن اًمراوي سم٠مدٟمك ضمرح اجلرح واًمتٕمديؾ 

ويٓمٚم٘مقن قمٚمٞمف ُم٤م ٓ يٜمٌٖمل إـمالىمف قمٜمد أوزم إًم٤ٌمب ومٛمثؾ هذا اجل٤مرح 

 شمقصمٞم٘مف ُمٕمتؼم وضمرطمف ٓ يٕمتؼم إٓ إذا واوم٘مف همػمه ممـ يٜمّمػ ويٕمتؼم.

ومٛمٜمٝمؿ: أسمق طم٤مشمؿ واًمٜم٤ًمئل واسمـ ُمٕملم واسمـ اًم٘مٓم٤من وحيٞمك 

ؿ ُمٕمروومقن سم٤مإلهاف ذم اجلرح اًم٘مٓم٤من واسمـ طم٤ٌمن وهمػمهؿ وم٢مهن

 (405)واًمتٕمٜم٧م ومٞمف ومٚمٞمتث٧ٌم اًمٕم٤مىمؾ ذم اًمرواة اًمذيـ شمٗمردوا سمجرطمٝمؿ

 وًمٞمتٗمٙمر ومٞمف.

: حيٞمك سمـ (406)ىم٤مل اًمذهٌل ذم ُمٞمزاٟمف ذم شمرمج٦م ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م

ؾمٕمٞمد اًم٘مٓم٤من ُمتٕمٜم٧م ذم اًمرضم٤مل اٟمتٝمك. وىم٤مل أيْم٤ًم ذم شمرمج٦م ؾمٞمػ سمـ 

قمـ ؾمٞمػ.  –ُمع شمٕمٜمتف  –: طمدث حيٞمك اًم٘مٓم٤من (407)ؾمٚمٞمامن اعمٙمل

 . (408)اٟمتٝمك

                                                                                                                                        

وًمف يمت٤مب يمٌػم ذم اجلرح واًمْمٕمٗم٤مء قمٚمٞمف ومٞمف ُم١ماظمذات وٕمٗمف =

 اًمؼمىم٤مين..... إمم آظمر ُم٤م شم٘مدم

ووىمع ذم اعمٞمزان حتريػ ذم ؾمٜم٦م ووم٤مشمف وم٘مد ضم٤مءت هٙمذا : ُم٤مت ؾمٜم٦م أرسمع 

هق حتريػ قمـ أرسمع وؾمٌٕملم.... يمام ضم٤مء وشمًٕملم وصمالث ُمئ٦م. اٟمتٝمك و

 ذم شم٤مريخ سمٖمداد واًمتذيمرة وًم٤ًمن اعمٞمزان وهمػمه.

 ( ضم٤مء ذم إصٚملم : سمجرطمف واًمتٕمديؾ ُمٜمل.405)

(406 )397:1. 

(407 )437:1. 

ٟمص احل٤مومظ اسمـ طمجر قمغم ؿمدة  260( وشم٘مدم شمٕمٚمٞم٘م٤ًم ذم صـ408)

عمٞمزان شمٕمٜم٧م حيٞمك اًم٘مٓم٤من ذم اًمرضم٤مل وٓ ؾمٞمام أىمراٟمف وىم٤مل اًمذهٌل ذم ا

ذم شمرمج٦م قمٌداًمرمحـ سمـ قمٌداهلل اعمدين : وطمدث قمٜمف حيٞمك سمـ  572:2

 ؾمٕمٞمد ُمع شمٕمٜمتف ذم اًمرضم٤مل.
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سمٕمد ٟم٘مؾ  (409)وىم٤مل أيْم٤ًم ذم شمرمج٦م ؾمقيد سمـ قمٛمرو اًمٙمٚمٌل

شمقصمٞم٘مف قمـ اسمـ ُمٕملم وهمػمه: أُم٤م اسمـ طم٤ٌمن وم٠مهف واضمؽمأ وم٘م٤مل: يم٤من 

 ي٘مٚم٥م إؾم٤مٟمٞمد ويْمع قمغم إؾم٤مٟمٞمد اًمّمحٞمح٦م اعمتقن اًمقاهٞم٦م. اٟمتٝمك. 

سمـ ذم شمرمج٦م احل٤مرث  (440)وىم٤مل اسمـ طمجر ذم هتذي٥م اًمتٝمذي٥م

قمٌداهلل اهلٛمداين إقمقر: طمدي٨م احل٤مرث ذم اًمًٜمـ إرسمٕم٦م واًمٜم٤ًمئل 

 . (444)ُمع شمٕمٜمتف ذم اًمرضم٤مل وم٘مد اطمت٩م سمف وىمقى أُمره. اٟمتٝمك

ذم شمرمج٦م قمثامن سمـ قمٌداًمرمحـ  (442)وىم٤مل اًمذهٌل ذم ُمٞمزاٟمف

يمٕم٤مدشمف وم٘م٤مل ومٞمف: يروي  (443)اًمٓمرائٗمل: وأُم٤م اسمـ طم٤ٌمن وم٢مٟمف شم٘مٕم٘مع

                                                           

(409 )436:1. 

(440 )147:2. 

( مجٚم٦م وىمقي أُمره همػم ُمقضمقدة ذم ٟمًخ٦م اًمتٝمذي٥م اعمٓمٌققم٦م 444)

وهل ُمقضمقدة ذم اعمٞمزان وؾمٞم٠ميت ذم يمالم اعم١مًمػ ٟمص آظمر قمـ سمذل 

ٜم٤ًمئل. وىم٤مل اسمـ طمجر أيْم٤ًم ذم هدي اعم٤مقمقن ٓسمـ طمجر ذم شمٕمٜم٧م اًم

ذم شمرمج٦م أمحد قمٞمًك اًمتًؽمي : قم٤مب أسمق زرقم٦م قمغم  443:2اًم٤ًمري 

ُمًٚمؿ ختري٩م طمديثف ومل يٌلم اًم٥ًٌم وىمد اطمت٩م سمف اًمٜم٤ًمئل ُمع شمٕمٜمتف. 

اٟمتٝمك وىمد يمرر احل٤مومظ اسمـ طمجر اإلؿم٤مرة إمم شمٕمٜم٧م اًمٜم٤ًمئل ذم هدي 

 ٕمػ سم٠مُمر ُمردود.ذم اًم٘مًؿ اًمث٤مين ومٞمٛمـ و 483 – 480:2اًم٤ًمري 

ذم شمرمج٦م أؿمٕم٨م سمـ قمٌداًمرمحـ اًمٞم٤مُمل  266:4وىم٤مل اًمذهٌل ذم اعمٞمزان 

: ىمٚم٧م : وأهف اًمٜم٤ًمئل ذم ىمقًمف : ًمٞمس سمث٘م٦م وٓ يٙمت٥م طمديثف وىم٤مل 

ذم شمرمج٦م احل٤مرث سمـ قمٌداهلل إقمقر اهلٛمداين واًمٜم٤ًمئل  437:4أيْم٤ًم ذم 

 ُمع شمٕمٜمتف ذم اًمرضم٤مل وم٘مد اطمت٩م سمف وىمقى أُمره.

(442 )185:2. 

( هٙمذا ذم إصٚملم وضم٤مء ذم اعمٞمزان واًممزم اعمّمٜمققم٦م ًمٚمًٞمقـمل 443)

 ي٘مٕم٘مع اٟمتٝمك. واًم٘مٕم٘مٕم٦م : شمت٤مسمع صقت اًمرقمد. 404:4
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قمـ اًمث٘م٤مت طمتك إذا ؾمٛمٕمٝم٤م اعمًتٛمع مل  قمـ اًمْمٕمٗم٤مء أؿمٞم٤مء ويدًمًٝم٤م

يِمؽ ذم ووٕمٝم٤م ومٚمام يمثر ذًمؽ ذم أظم٤ٌمره اًمزىم٧م سمف شمٚمؽ اعمقوققم٤مت 

ومحؾ اًمٜم٤مس قمٚمٞمف ذم اجلرح ومال جيقز قمٜمدي آطمتج٤مج سمرواي٤مشمف سمح٤مل. 

  (444)اٟمتٝمك

: (445)وىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًم٘مقل اعمًدد ذم اًمذب قمـ ُمًٜمد أمحد

ٓ يدري ُم٤م خيرج ُمـ رأؾمف !!  اسمـ طم٤ٌمن رسمام ضمرح اًمث٘م٦م ! طمتك يم٠مٟمف

 .(446)اٟمتٝمك. وٟمحقه ىم٤مًمف اًمذهٌل ذم شمرمج٦م أومٚمح سمـ ؾمٕمٞمد اعمدين

                                                           

( وىمع ذم هذه اًمؽممج٦م ذم إصٚملم ؾم٘مط وٟم٘مص يمٌػم اؾمتدريمتف 444)

وأمتٛمتف ُمـ اعمٞمزان ويم٤مٟم٧م قم٤ٌمرة إصٚملم هٙمذا :...ويدًمًٝم٤م قمـ 

ه ومال جيقز قمٜمدي آطمتج٤مج سمروايتف سمٙمؾ اًمث٘م٤مت ومٚمام يمثر ذًمؽ ذم أظم٤ٌمر

 طم٤مل. اٟمتٝمك

صمؿ ىم٤مل اًمذهٌل ذم اعمٞمزان قم٘م٥م يمالم اسمـ طم٤ٌمن هذا : ىمٚم٧م : مل يرو اسمـ 

طم٤ٌمن ذم شمرمجتف ؿمٞمئ٤ًم وًمق يم٤من قمٜمده ًمف رء ُمقوقع ٕهع سم٢مطمْم٤مره 

وُم٤م قمٚمٛم٧م أن أطمًدا ىم٤مل ذم قمثامن سمـ قمٌداًمرمحـ هذا : إٟمف يدًمس قمـ 

ي٠ميت قمٜمٝمؿ سمٛمٜم٤ميمػم واًمٙمالم ذم اًمرضم٤مل ٓ جيقز إٓ  اهلٚمٙمل إٟمام ىم٤مًمقا :

ًمت٤مم اعمٕمروم٦م شم٤مم اًمقرع ويمذا أهف ومٞمف حمٛمد سمـ قمٌداهلل سمـ ٟمٛمػم وم٘م٤مل : 

 ! يمذاب

 .33( صـ445)

وشمٕمٌػم اعم١مًمػ هٜم٤م يٗمٞمد أن ىمقل اسمـ  427:4( ذم ُمٞمزان آقمتدال 446)

٘مؾ طمجر ذم اًم٘مقل اعمًدد ذم اسمـ طم٤ٌمن ص٤مدر ُمٜمف ذم طملم أن اسمـ طمجر ٟم

 ىمقل اًمذهٌل ُمـ اعمٞمزان يمام سح سمف ذم صدر قم٤ٌمرشمف ذم اًم٘مقل اعمًدد.

ذم شمرمج٦م ؾم٤ممل  429:2وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم هدي اًم٤ًمري 

إومٓمس : أومرط اسمـ طم٤ٌمن وم٘م٤مل : يم٤من ُمرضمئ٤ًم ي٘مٚم٥م إظم٤ٌمر ويٜمٗمرد 

أي اسمـ طمجر  –سم٤معمٕمْمالت قمـ اًمث٘م٤مت اهتؿ سم٠مُمر ؾمقء وم٘متؾ صؼًما ىمٚم٧م 
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وأُم٤م ىمقل اسمـ طم٤ٌمن  (447)وىم٤مل اًمت٘مل اًمًٌٙمل ذم ؿمٗم٤مء اًمً٘م٤مم

سم٤مًمٓم٤مُم٤مت ومٝمق ُمثؾ ىمقل اًمدارىمٓمٜمل  اًمث٘م٤مت قمـ أٟمف ي٠ميت (448)ذم اًمٜمٕمامن

 .أٟمف سمٚمغ ذم اإلٟمٙم٤مر ! اٟمتٝمك َّٓ إ

ذم شمرمج٦م حمٛمد سمـ اًمٗمْمؾ ؾمدود  (449)زاٟمفوىم٤مل اًمذهٌل ذم ُمٞم

ؿمٞمخ اًمٌخ٤مري سمٕمد ذيمر شمقصمٞم٘مف ٟم٘ماًل قمـ اًمدارىمٓمٜمل: ىمٚم٧م:  (420)قم٤مرم

ومٝمذا ىمقل طم٤مومظ اًمٕمٍم اًمذي مل ي٠مت سمٕمد اًمٜم٤ًمئل ُمثٚمف وم٠ميـ هذا اًم٘مقل 

؟! وم٘م٤مل: اظمتٚمط ذم (424)ُمـ ىمقل اسمـ طم٤ٌمن اخل٤ًمف اعمتٝمقر ذم قم٤مرم

                                                                                                                                        

ر اًمًقء اًمذي زقمؿ اسمـ طم٤ٌمن أٟمف اهتؿ سمف يمقٟمف ُم٤مٕ قمغم ومٝمذا إُم –=

وأُم٤م ُم٤م وصٗمف ُمـ  –اإلُم٤مم اسمـ قمكم سمـ قمٌداهلل سمـ قم٤ٌمس  –ىمتؾ إسمراهٞمؿ 

ىمٚم٥م إظم٤ٌمر وهمػم ذًمؽ ومٛمردود سمتقصمٞمؼ إئٛم٦م ًمف ومل يًتٓمع اسمـ طم٤ٌمن 

 أن يقرد ًمف طمديث٤ًم واطمدًا.

 .24( صـ447)

 ( أي اًمٜمٕمامن سمـ ؿمٌؾ.448)

(449 )121:3. 

 وىمع ذم إصٚملم هٜم٤م وسمٕمد أؾمٓمر قم٤مزم وهق حتريػ.( 420)

( ىمقًمف : اخل٤ًمف هق سم٤مخل٤مء اعمٕمجٛم٦م صمؿ سم٤مًمًلم اعمٝمٛمٚم٦م يمام ذم 424)

ٟمًخ اعمٞمزان اعمقصمقىم٦م اعم٘مروءة قمغم اعم١مًمػ اًمذهٌل همػم ُمرة وسمٕمْمٝم٤م 

سمخٓمف ومٗمل ٟمًخ٦م اعمٙمت٦ٌم اًمٔم٤مهري٦م سمدُمِمؼ اًمتل ىمرأه٤م احل٤مومظ اسمـ اًمقاين 

ث ُمرات : اخل٤ًمف وومقق اًمًلم قمالُم٦م قمغم اعم١مًمػ اًمذهٌل صمال

 .7اإلمه٤مل ًمٚمحرف قمٜمد قمٚمامئٜم٤م اًم٤ًمسم٘ملم ذم شمِمٌٞمف رىمؿ اًمًٌٕم٦م هٙمذا 

٤مف ( ذم ٟمًخ٦م اخلزاٟم٦م اًمٕم٤مُم٦م سم٤مًمرسم٤مط ذم اعمٖمرب  ًَّ ويمذًمؽ هل )اخلَ

٤مف ( ذم  ًَّ ات يمثػمة ضم٤مءت )اخلَ اًمتل هل سمخط اعم١مًمػ ُم٘مروءًة قمٚمٞمف ُمرَّ

٥م ذم قمٍمه ؾمٌط سمـ اًمٕمجٛمل اًمتل سمخط حمدث طمٚم "ٟمًخ٦م اعمٞمزان 

 هـ4382وهل اًمتل ٟمنمت قمٜمٝم٤م ـمٌٕم٦م سم٤مب احلٚمٌل سم٤مًم٘م٤مهرة ؾمٜم٦م 
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ومقىمع ذم طمديثف  (422)دث سمفآظمر قمٛمره وشمٖمػم طمتك يم٤من ٓ يدري ُم٤م حي

اعمٜم٤ميمػم اًمٙمثػمة ومٞمج٥م اًمتٜمٙم٥م قمـ طمديثف ومٞمام رواه اعمت٠مظمرون وم٢مذا مل 

يٕمرف هذا ُمـ هذا شمرك اًمٙمؾ وٓ حيت٩م سمٌمء ُمٜمٝم٤م ىمٚم٧م: ومل ي٘مدر اسمـ 

 . (423)طم٤ٌمن أن يًقق ًمف طمديث٤ًم ُمٜمٙمرًا وم٠ميـ ُم٤م زقمؿ؟! اٟمتٝمك

                                                                                                                                        

ويمذًمؽ ضم٤مء ُم٤م ي١ميد ذًمؽ ذم ذح إًمٗمٞم٦م ًمٚمٕمراىمل ٟمٗمًف ُمـ ُمٌح٨م =

هـ 4355ُمـ ـمٌٕم٦م اًم٘م٤مهرة ؾمٜم٦م  457:4ُمٕمروم٦م ُمـ ظمٚمط ُمـ اًمث٘م٤مت 

وومٞمف : وأٟمٙمر ص٤مطم٥م اعمٞمزان هذا اًم٘مقل ُمـ اسمـ طم٤ٌمن ووصٗمف 

واًمتٝمقير اٟمتٝمك. وُمثٚمف مت٤مُم٤ًم ذم ومتح اعمٖمٞم٨م ًمٚمًخ٤موي  سم٤مًمتخًٞمػ

 269:3ووىمع ذم ـمٌٕم٦م اعمٖمرب ُمـ ذح إًمٗمٞم٦م ًمٚمٕمراىمل  489صـ

 هٙمذا : ووصٗمف سم٤مًمٗمحش واًمتٝمقير وهق حتريػ.

وضم٤مء ًمٗمظ اخل٤ًمف حمروًم٤م إمم اخلِم٤مف أي سم٤مًمِملم اعمٕمجٛم٦م ذم ـمٌٕم٦م 

صمؿ ذم ـمٌٕم٦م ُمٓمٌٕم٦م هـ 4304اعمٞمزان اعمٓمٌققم٦م ذم ُمديٜم٦م ًمٙمٜمق سم٤مهلٜمد ؾمٜم٦م 

هـ صمؿ ذم إصٚملم هٜم٤م وم٤مقمٚمؿ ذًمؽ واهلل 4325اًمًٕم٤مدة سم٤مًم٘م٤مهرة ؾمٜم٦م 

 وزم اًمتقومٞمؼ.

ىم٤مل ذم اًم٘م٤مُمقس ذم ظمًػ : ظمًػ اًمٌمء ظمرىمف ومخًػ هق : اٟمخرق 

ٓزم ُمتٕمد وظمًػ اًمٌمء: ىمٓمٕمف وظمًػ اًمٌمء ظمًٗم٤ًم : ٟم٘مص 

 واخلًػ : اًمٜم٘مٞمّم٦م واإلذٓل وأن حيٛمٚمؽ اإلٟم٤ًمن ُم٤م شمٙمره.

 إصٚملم : ُم٤م حيدث ًمف وهق حتريػ. ( ذم422)

( ىمٚم٧م : واسمـ طم٤ٌمن رمحف اهلل شمٕم٤ممم إٟمام وىمع ُمٜمف هذا اخلًػ 423)

واًمتٝمقر ذم شمراضمؿ يمثػم ُمـ اًمرضم٤مل ٕٟمف يم٤من يتٍمف ذم شمرامجٝمؿ 

سمٕم٤ٌمرشمف وٓ يٜم٘مؾ قم٤ٌمرات اًم٤ًمسم٘ملم ومٞمٝمؿ ومج٤مءت أطمٙم٤مُمف وقم٤ٌمراشمف 

صمري رمحف اهلل شمٕم٤ممم ٟم٤مؿمزة قمـ اًمقاىمع واًم٘مٌقل ويم٤من ؿمٞمخٜم٤م اإلُم٤مم اًمٙمق

يًٛمك شمٍمف اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمؽماضمؿ شمٗمٚمًٗم٤ًم وي٘مقل ومٞمف : ومٞمٚمًقف أهؾ 

 اجلرح واًمتٕمديؾ.
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 وىم٤مل اسمـ طمجر ذم سمذل اعم٤مقمقن ذم ومْمؾ اًمٓم٤مقمقن: يٙمٗمل ذم

شم٘مقيتف أي أيب سمٚم٩م حيٞمك اًمٙمقذم شمقصمٞمؼ اًمٜم٤ًمئل وأيب طم٤مشمؿ ُمع شمِمددمه٤م. 

ذم شمرمج٦م حمٛمد سمـ أيب  (424)اٟمتٝمك وىم٤مل أيْم٤ًم ذم ُم٘مدُم٦م ومتح اًم٤ٌمري

 . (425)قمدي اًمٌٍمي: أسمق طم٤مشمؿ قمٜمده قمٜم٧م. اٟمتٝمك

ذم شمرمج٦م اسمـ اًم٘مٓم٤من اًمذي  (426)وىم٤مل اًمذهٌل ذم شمذيمرة احلٗم٤مظ

أسمق احلًـ قمكم سمـ حمٛمد سمٕمدُم٤م طمٙمك أيمثر قمٜمف اًمٜم٘مؾ ذم ُمٞمزاٟمف وهق 

ُمدطمف ىمٚم٧م: ـم٤مًمٕم٧م يمت٤مسمف اعمًٛمك سمـ اًمقهؿ واإلهي٤مم اًمذي ووٕمف قمغم 

إطمٙم٤مم اًمٙمؼمى ًمٕمٌداحلؼ يدل قمغم طمٗمٔمف وىمقة ومٝمٛمف ًمٙمٜمف شمٕمٜم٧م ذم 

سمحٞم٨م إٟمف أظمذ يٚملم هِم٤مم اسمـ قمروة  (427)أطمقال اًمرضم٤مل ومام أٟمّمػ

                                                                                                                                        

وىمد ؾم٘م٧م مجٚم٦م ُمـ اًمِمقاهد قمغم شمٍمومف وظمًٗمف وهتقره ذم إطمٙم٤مم =

قمغم سمٕمض اًمرواة ومٞمام قمٚم٘متف قمغم ىمقاقمد ذم قمٚمقم احلدي٨م ًمِمٞمخٜم٤م فمٗمر 

وم٤مٟمٔمره ًمزاُم٤ًم واٟمٔمر ُم٤م  487 – 484أمحد اًمتٝم٤مٟمقي رمحف اهلل شمٕم٤ممم صـ

 .62 – 64قمٚم٘متف قمغم ىم٤مقمدة ذم اعم١مرظملم ًمٚمت٤مج اًمًٌٙمل صـ

(424 )162:2. 

ذم شمرمج٦م اًمٗم٘مٞمف اإلُم٤مم أيب صمقر :  29:4( وىم٤مل اًمذهٌل ذم اعمٞمزان 425)

إسمراهٞمؿ اسمـ ظم٤مًمد اًمٙمٚمٌل أطمد إقمالم : وصم٘مف اًمٜم٤ًمئل واًمٜم٤مس وأُم٤م أسمق 

ٞمخٓملء ويّمٞم٥م ًمٞمس حمٚمف حمؾ طم٤مشمؿ ومتٕمٜم٧م ! وىم٤مل : يتٙمٚمؿ سم٤مًمرأي وم

اعمتًٕملم ذم احلدي٨م ومٝمذا همٚمق ُمـ أيب طم٤مشمؿ ! ؾم٤محمف اهلل وىم٤مل اًمذهٌل ذم 

ذم شمرمج٦م قم٤مصؿ سمـ قمكم اًمقاؾمٓمل : وهق يمام ىم٤مل ومٞمف اعمتٕمٜم٧م  355:2

 أسمق طم٤مشمؿ : صدوق اٟمتٝمك.

وىمد يمرر احل٤مومظ اسمـ طمجر اإلؿم٤مرة إمم شمٕمٜم٧م أيب طم٤مشمؿ ذم هدي 

 ...ًم٘مًؿ اًمث٤مين ومٞمٛمـ وٕمػ سم٠مُمر ُمردود.ذم ا 483 – 480:2اًم٤ًمري 

(426 )1407:4. 

 ( ذم شمذيمرة احلٗم٤مظ ذم أطمقال رضم٤مل.427)
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 وٟمحقه. اٟمتٝمك.

٦م هِم٤مم سمـ قمروة سمٕمد ذيمر ذم شمرمج (428)وىم٤مل اًمذهٌل ذم ُمٞمزاٟمف

شمقصمٞم٘مف: ٓ قمؼمة سمام ىم٤مًمف أسمق احلًـ اسمـ اًم٘مٓم٤من ُمـ أٟمف وؾمٝمٞمؾ سمـ أيب 

ص٤مًمح اظمتٚمٓم٤م وشمٖمػما. ٟمٕمؿ اًمرضمؾ شمٖمػم ىمٚمٞماًل ومل يٌؼ طمٗمٔمف يمٝمق ذم 

طم٤مل اًمِم٤ٌمب ومٜمز سمٕمض حمٗمقفمف أو وهؿ ومٙم٤من ُم٤مذا؟ ! أهق ُمٕمّمقم 

 ُمـ اًمٜمًٞم٤من؟ ! 

جٛمٚم٦م يمثػمة ُمـ اًمٕمٚمؿ ذم وعم٤م ىمدم اًمٕمراق ذم آظمر قمٛمره طمدث سم

همْمقن ذًمؽ يًػم أطم٤مدي٨م مل جيقده٤م وُمثؾ هذا ي٘مع عم٤مًمؽ وًمِمٕم٦ٌم 

وًمقيمٞمع واًمٙم٤ٌمر اًمث٘م٤مت ومدع قمٜمؽ اخلٌط وذر ظمٚمط إئٛم٦م إصم٤ٌمت 

سم٤مًمْمٕمٗم٤مء واعمخٚمٓملم ومٝمق ؿمٞمخ اإلؾمالم وًمٙمـ أطمًـ اهلل قمزاءٟم٤م ومٞمؽ 

 (429)ي٤م اسمـ اًم٘مٓم٤من ! اٟمتٝمك

                                                           

(428 )255:3. 

( وىمد يمرر احل٤مومظ اًمذهٌل ٟم٘مده ٓسمـ اًم٘مٓم٤من ذم طمٙمٛمف قمغم هِم٤مم 429)

سمـ قمروة اًمزسمػمي اعمدين اعمذيمقر : أٟمف اظمتٚمط وأؿم٤مر إمم أن هٜم٤مك ومرىم٤ًم 

م إٟمام هق ُمـ اًمٜمًٞم٤من أو اخلٓم٠م سملم اخلٓم٠م وآظمتالط وأن ُم٤م وىمع هلِم٤م

 – 34:6وًمٞمس ُمـ آظمتالط ىم٤مل رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء 

ذم شمرمج٦م هِم٤مم سمـ قمروة اًمزسمػمي اعمدين اإلُم٤مم اًمث٘م٦م ؿمٞمخ  35

 ....اإلؾمالم.

وىم٤مل قمٌداًمرمحـ سمـ ظمراش : سمٚمٖمٜمل أن ُم٤مًمٙم٤ًم ٟم٘مؿ قمغم هِم٤مم سمـ قمروة 

٤مه صمؿ ىم٤مل ىمدم اًمٙمقوم٦م صمالث ُمرات ، طمديثف ٕهؾ اًمٕمراق ويم٤من ٓ يرو

ىمدُم٦م يم٤من ي٘مقل طمدصمٜمل أيب ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م قم٤مئِم٦م واًمث٤مٟمٞم٦م يم٤من ي٘مقل : 

أظمؼمين أيب قمـ قم٤مئِم٦م وىمدم اًمث٤مًمث٦م ومٙم٤من ي٘مقل : أيب قمـ قم٤مئِم٦م يٕمٜمل 

 يرؾمؾ قمـ أسمٞمف.

: اًمرضمؾ طمج٦م ُمٓمٚم٘م٤ًم وٓ قمؼمة سمام ىم٤مًمف احل٤مومظ  -اًم٘م٤مئؾ اًمذهٌل  –ىمٚم٧م 
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 عنه ليس بمجروح دوفع إذا جرح من 522ثم ترجم المؤلف ص 
أيـ ومالن »ىم٤مل ط أن اًمٜمٌل  وأورد ومٞمف طمدي٨م أيب هريرة 

أًمٞمس ىمد ؿمٝمد سمدرًا ط: ومٖمٛمزه رضمؾ ُمٜمٝمؿ وم٘م٤مل إٟمف وإٟمف وم٘م٤مل اًمٜمٌل 

ىم٤مًمقا سمغم ىم٤مل: ومٚمٕمؾ اهلل اـمٚمع قمغم أهؾ سمدر وم٘م٤مل: اقمٛمٚمقا ُم٤م ؿمئتؿ وم٘مد 

 أظمرضمف اًمدارُمل.ش همٗمرت ًمٙمؿ

٦م عم٤م ـمٕمـ ذم أيب طمٜمٞمٗم٦م سمؾ يم٤من اعم١مًمػ هذه اًمرواي فأىمقل: ًمق وم٘م

ؾمٞمحٗمظ ٕيب طمٜمٞمٗم٦م ؾم٤مسم٘متف ذم اإلؾمالم ويده اًمٌٞمْم٤مء ذم ظمدُم٦م اًمنميٕم٦م 

وضمٝمقده اًمٕمٔمٞمٛم٦م ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل وًمٙمـ اعم١مًمػ مل يٗم٘مف ومجرح 

 اعمًٙملم ُمـ ًمٞمس سمٛمجروح ومقضم٥م قمكمَّ أن أداومع قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م 

ن اجلرح همػم ٕدومع ضمرح اعمجروح ذم ُمـ ًمٞمس سمٛمجروح وُمـ اعم٘مرر أ

اًمؼمي طم٘مف أن يرد وٓ ي٘مٌؾ ىم٤مل اًمٕمالُم٦م قمٌداحلل اًمٚمٙمٜمقي ذم اًمرومع 

 واًمتٙمٛمٞمؾ ُمع حت٘مٞمؼ وشمٕمٚمٞمؼ اًمٕمالُم٦م قمٌداًمٗمت٤مح رمح٦م اهلل قمٚمٞمٝمام ُم٤م ٟمّمف:

 
 
 

                                                                                                                                        

ُمـ أٟمف هق وؾمٝمٞمؾ سمـ أيب ص٤مًمح  –اًمٗم٤مد  –أسمق احلًـ سمـ اًم٘مٓم٤من 

اظمتٚمٓم٤م وشمٖمػما وم٢من احل٤مومظ ىمد يتٖمػم طمٗمٔمف إذا يمؼم وشمٜم٘مص طمدة ذهٜمف 

 ومٚمٞمس هق ذم ؿمٞمخقظمتف يمٝمق ذم ؿمٌٞمٌتف.

وُم٤م صمؿ أطمد سمٛمٕمّمقم ُمـ اًمًٝمق واًمٜمًٞم٤من وُم٤م هذا اًمتٖمػم سمْم٤مر أصاًل 

وإٟمام اًمذي يي آظمتالط وهِم٤مم مل خيتٚمط ىمط هذا أُمر ُم٘مٓمقع سمف 

وطمديثف حمت٩م سمف ذم اعمقـم٠م واًمّمح٤مح واًمًٜمـ وم٘مقل اسمـ اًم٘مٓم٤من : إٟمف 

اظمتٚمط ىمقل ُمردود ُمرذول وم٠مرين إُم٤مُم٤ًم ُمـ اًمٙم٤ٌمر ؾمٚمؿ ُمـ اخلٓم٠م 

واًمقهؿ ومٝمذا ؿمٕم٦ٌم وهق ذم اًمذروة ًمف أوه٤مم ويمذًمؽ ُمٕمٛمر وإوزاقمل 

 وُم٤مًمؽ رمح٦م اهلل قمٚمٞمٝمؿ اٟمتٝمك يمالم احل٤مومظ اًمذهٌل.
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يقاظ )  ( في بيان حكم الجرح غير البريء:52إ
اجلرح إذا صدر ُمـ شمٕمّم٥م أو قمداوة أو ُمٜم٤مومرة أو ٟمحق ذًمؽ ومٝمق 

 ي١مُمـ سمف إٓ اعمٓمرود ضمرح ُمردود وٓ

وهلذا: مل ي٘مٌؾ ىمقل اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ ذم حمٛمد سمـ إؾمح٤مق ص٤مطم٥م 

اعمٖم٤مزي: إٟمف دضم٤مل ُمـ اًمدضم٤مضمٚم٦م عم٤م قمٚمؿ أٟمف صدر ُمـ ُمٜم٤مومرة سم٤مهرة سمؾ 

طم٘م٘مقأ أٟمف طمًـ احلدي٨م واطمتج٧م سمف أئٛم٦م احلدي٨م وىمد سمًٓم٧م 

ومل اًمٙمالم ومٞمف ذم رؾم٤مًمتل إُم٤مم اًمٙمالم ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مًم٘مراءة ظمٚمػ اإلُم٤مم. 

ي٘مٌؾ ىمدح اًمٜم٤ًمئل ذم أمحد سمـ ص٤مًمح اعمٍمي وىمدح اًمثقري ذم أيب 

 طمٜمٞمٗم٦م اًمٙمقذم.

وىمدح اسمـ ُمٕملم ذم اًمِم٤مومٕمل. وىمدح أمحد ذم احل٤مرث اعمح٤مؾمٌل. 

وىمدح اسمـ ُمٜمده ذم أيب ٟمٕمٞمؿ إصٌٝم٤مين وٟمٔم٤مئره يمثػمة ذم اًمٗمـ ؿمٝمػمة 

 طمج٦م وُمـ صمؿ ىم٤مًمقا: ٓ ي٘مٌؾ ضمرح اعمٕم٤مس قمغم اعمٕم٤مس أي إذا يم٤من سمال

 ٕن اعمٕم٤مسة شمٗميض هم٤مًم٤ًٌم إمم اعمٜم٤مومرة.

وًمٜمذيمر ٟمٌذًا ُمـ قم٤ٌمرات اًمٜم٘م٤مد شمْمٞمٞم٘م٤ًم ًمٓمٕمـ أصح٤مب اًمٗم٤ًمد 

وم٢من يمثػمًا ُمٜمٝمؿ أومًدوا ذم اًمديـ وأهٚمٙمقا وهٚمٙمقا سمجرح أئٛم٦م اًمديـ 

ووٚمقا وأوٚمقا سم٘مدح أيم٤مسمر اًمًٚمػ وأقم٤مفمؿ اخلٚمػ ًمٖمٗمٚمتٝمؿ قمـ 

 ٥م اًمديـ.اًم٘مقاقمد اعم١مؾم٦ًم واًمٗمقائد اعمرصّم٦م ذم يمت

وىمد اسمتكم مهذه اًمٌٚمٞم٦م مجع يمثػم ُمـ قمٚمامء قمٍمٟم٤م اعمِمٝمقريـ 

سم٤مًمٗمْم٤مئؾ اًمٕمٚمٞم٦م وىمٚمدهؿ ذم ذًمؽ أيمثر اًمٕمقام اًمذيـ هؿ يم٤مٕٟمٕم٤مم سمؾ 

زادوا ٟمٖمٛم٦م ذم اًمٓمٜمٌقر وزادوا فمٚمٛم٦م ذم اًمدجيقر وم٢مهنؿ عم٤م ووم٘مٝمؿ اهلل 

سمٛمٓم٤مًمٕم٦م يمت٥م اًمت٤مريخ وأؾمامء اًمرضم٤مل ومل يقوم٘مٝمؿ ًمٚمٖمقص واخلقض 

ـمالع قمغم ُم٤م ُمٝمده ٟم٘م٤مد اًمرضم٤مل: دم٤مهوا وسم٤مدروا ودم٤مهٚمقا وآ

وخت٤مصٛمقا وأـمٚم٘مقا ًم٤ًمن اًمٓمٕمـ قمغم إئٛم٦م اًمث٘م٤مت وإضمٚم٦م إصم٤ٌمت 

ُمًتٜمديـ سمام صدر ذم طم٘مٝمؿ ُمـ ُمٕم٤مسهيؿ وُمٜم٤مومرهيؿ أو أقم٤مدهيؿ 

 وحم٘مرهيؿ أو ممـ ًمف شمٕمٜم٧م وشمٕمّم٥م مهؿ! 
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ٟم٤ًم وُمٗمتقٟم٤ًم ومٚمٞمحذر اًمٕم٤مىمؾ ُمـ أن يٙمقن سمٛمثؾ هذا اًمتج٤مه ُمٖمٌق

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں   وُمـ أن يٙمقن ُمـ إظمنيـ أقمامًٓ ﴿
﴾ ىم٤مل اًمذهٌل ذم ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ذم شمرمج٦م   ڻ  ڻ    ڻ  ڻ

اًمًٛملم اعمٗمن: أيب قمٌداهلل حمٛمد سمـ طم٤مشمؿ اًمٌٖمدادي اعمتقرم ذم آظمر ؾمٜم٦م 

مخس وصمالصملم وُمئتلم وصم٘مف اسمـ قمدي واًمدار ىمٓمٜمل وذيمره أسمق طمٗمص 

س وم٘م٤مل: ًمٞمس سمٌمء. ىمٚم٧م: هذا ُمـ يمالم إىمران اًمذي ٓ يًٛمع اًمٗمال

 وم٢من اًمرضمؾ صم٧ٌم طمج٦م. اٟمتٝمك.

وىم٤مل اًمذهٌل ذم شمرمج٦م أيب سمٙمر سمـ أيب داود اًمًجًت٤مين اعمتقرم ؾمٜم٦م 

ؾم٧م قمنمة وصمالث ُمئ٦م ُمـ يمت٤مسمف شمذيمرة احلٗم٤مظ سمٕمدُم٤م ذيمر شمقصمٞم٘مف قمـ 

ٜمٌٖمل ؾمامع مجع ُمـ اًمث٘م٤مت وقمـ اسمـ ص٤مقمد وهمػمه شمْمٕمٞمٗمف. ىمٚم٧م: ٓ ي

ىمقل اسمـ ص٤مقمد ومٞمف يمام مل ي٘مدح شمٙمذيٌف ٓسمـ ص٤مقمد ويمذا ٓ يًٛمع يمالم 

اسمـ ضمرير ومٞمف وم٢من ه١مٓء سمٞمٜمٝمؿ قمداوة سمٞمٜم٦م وم٘مػ ذم يمالم إىمران 

 سمٕمْمٝمؿ ذم سمٕمض. اٟمتٝمك.

وىم٤مل اًمذهٌل ذم شمرمج٦م قمٗم٤من اًمّمٗم٤مر ُمـ ُمٞمزاٟمف: يمالم اًمٜمٔمراء 

 وإىمران يٜمٌٖمل أن يت٠مُمؾ ويت٠مٟمك ومٞمف. اٟمتٝمك. 

وىم٤مل ذم شمرمج٦م أيب اًمزٟم٤مد قمٌداهلل سمـ ذيمقان: ىم٤مل رسمٞمٕم٦م ومٞمف ًمٞمس 

سمث٘م٦م وٓ رو٤ًم. ىمٚم٧م: ٓ يًٛمع ىمقل رسمٞمٕم٦م ومٞمف وم٢مٟمف يم٤من سمٞمٜمٝمام قمداوة 

 فم٤مهرة. اٟمتٝمك.

وىم٤مل ذم شمرمج٦م حمٛمد سمـ إؾمح٤مق سمـ حيٞمك أيب قمٌداهلل اعمٕمروف سم٤مسمـ 

ُمـ اًمقطمِم٦م ُمٜمده إصٌٝم٤مين: أىمذع احل٤مومظ أسمق ٟمٕمٞمؿ ذم ضمرطمف عم٤م سمٞمٜمٝمام 

وٟم٤مل ُمٜمف واهتٛمف ومٚمؿ يٚمتٗم٧م إًمٞمف عم٤م سمٞمٜمٝمام ُمـ اًمٕمٔم٤مئؿ ٟم٠ًمل اهلل اًمٕمٗمق 

ومٚم٘مد ٟم٤مل اسمـ ُمٜمده أيْم٤ًم ُمـ أيب ٟمٕمٞمؿ وأهف. اٟمتٝمك وىم٤مل ذم شمرمج٦م 

 احل٤مومظ أيب ٟمٕمٞمؿ أمحد سمـ قمٌداهلل إصٗمٝم٤مين: 
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يمالم اسمـ ُمٜمده ذم أيب ٟمٕمٞمؿ ومٔمٞمع ٓ أطم٥م طمٙم٤ميتف وٓ أىمٌؾ ىمقل 

٤ًٌم أيمؼم ُمـ يمؾ ُمٜمٝمام ذم  أظمر سمؾ مه٤م قمٜمدي ُم٘مٌقٓن ٓ أقمٚمؿ هلام ذٟم

 روايتٝمام اعمقوققم٤مت ؾم٤ميمتلم قمٜمٝم٤م. 

ىمرأت سمخط يقؾمػ سمـ أمحد اًمِمػمازي احل٤مومظ: رأي٧م سمخط اسمـ 

ـم٤مهر اعم٘مدد ي٘مقل: أؾمخـ اهلل قملم أيب ٟمٕمٞمؿ يتٙمٚمؿ ذم أيب قمٌداهلل اسمـ 

ان سمٕمْمٝمؿ ذم ُمٜمده ! وىمد أمجع اًمٜم٤مس قمغم إُم٤مُمتف. ىمٚم٧م: يمالم إىمر

 سمٕمض ٓ يٕم٠ٌم سمف ٓ ؾمٞمام إذا ٓح ًمؽ أٟمف ًمٕمداوة أو عمذه٥م أو حلًد.

وُم٤م يٜمجق ُمٜمف إٓ ُمـ قمّمٛمف اهلل وُم٤م قمٚمٛم٧م أن قمٍما ُمـ 

إقمّم٤مر ؾمٚمؿ أهٚمف ُمـ ذًمؽ ؾمقى إٟمٌٞم٤مء واًمّمدي٘ملم وًمق ؿمئ٧م 

 ًمندت ُمـ ذًمؽ يمراريس. اٟمتٝمك.

سم٤مسم٤ًم ًمٙمالم وذم ومتح اعمٖمٞم٨م: ًمٙمـ ىمد قم٘مد اسمـ قمٌداًمؼم ذم ضم٤مُمٕمف 

إىمران اعمتٕم٤مسيـ سمٕمْمٝمؿ ذم سمٕمض ورأى أن أهؾ اًمٕمٚمؿ ٓ ي٘مٌؾ 

اجلرح ومٞمٝمؿ إٓ سمٌٞم٤من واوح وم٢من اٟمْمؿ إمم ذًمؽ قمداوة ومٝمق أومم سمٕمدم 

 اًم٘مٌقل. اٟمتٝمك. 

وذم ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م ًمٚمت٤مج اًمًٌٙمل: يٜمٌٖمل ًمؽ أهي٤م اعمًؽمؿمد أن 

 يمالم سمٕمْمٝمؿ ذم شمًٚمؽ ؾمٌٞمؾ إدب ُمع إئٛم٦م اعم٤مولم وأن ٓ شمٜمٔمر إمم

سمٕمض إٓ إذا أشمك سمؼمه٤من واوح صمؿ إن ىمدرت قمغم اًمت٠مويؾ وحتًلم 

اًمٔمـ ومدوٟمؽ وإٓ وم٤مضب صٗمًح٤م قمام ضمرى سمٞمٜمٝمؿ وم٢مٟمؽ مل ختٚمؼ هلذا. 

 وم٤مؿمتٖمؾ سمام يٕمٜمٞمؽ ودع ُم٤مٓ يٕمٜمٞمؽ.

وٓ يزال ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ ٟمٌٞماًل طمتك خيقض ومٞمام ضمرى سملم اعم٤مولم 

ٗمؼ سملم أيب طمٜمٞمٗم٦م وؾمٗمٞم٤من اًمثقري أو وإي٤مك صمؿ إي٤مك أن شمّمٖمل إمم ُم٤م اشم

 سملم ُم٤مًمؽ واسمـ أيب ذئ٥م 

أو سملم أمحد سمـ ص٤مًمح واًمٜم٤ًمئل أو سملم أمحد سمـ طمٜمٌؾ واحل٤مرث 

اعمح٤مؾمٌل وهٚمؿ ضمرا إمم زُم٤من اًمٕمز سمـ قمٌداًمًالم واًمت٘مل سمـ اًمّمالح 

وم٢مٟمؽ إذا اؿمتٖمٚم٧م سمذًمؽ ظمٗم٧م قمٚمٞمؽ اهلالك وم٤مًم٘مقم أئٛم٦م أقمالم 
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ٟمٗمٝمؿ سمٕمْمٝم٤م ومٚمٞمس ًمٜم٤م إٓ اًمؽميض قمٜمٝمؿ وٕىمقاهلؿ حم٤مُمؾ ورسمام مل 

. واًمًٙمقت قمام ضمرى سمٞمٜمٝمؿ يمام يٗمٕمؾ ومٞمام ضمرى سملم اًمّمح٤مسم٦م 

 اٟمتٝمك.

وومٞمف أيْم٤ًم: احلذر يمؾ احلذر أن شمٗمٝمؿ أن ىم٤مقمدهتؿ: اجلرح ُم٘مدم قمغم 

اًمتٕمديؾ قمغم إـمالىمٝم٤م سمؾ اًمّمقاب أن ُمـ صمٌت٧م إُم٤مُمتف وقمداًمتف ويمثر 

داًم٦م قمغم ؾم٥ٌم ضمرطمف ُمـ  ُم٤مدطمقه وٟمدر ضم٤مرطمقه ويم٤مٟم٧م هٜم٤مك ىمريٜم٦م

 شمٕمّم٥م ُمذهٌل أو همػمه: مل يٚمتٗم٧م إمم ضمرطمف. اٟمتٝمك.

وومٞمف أيْم٤ًم: ىمد قمرومٜم٤مك أن اجل٤مرح ٓ ي٘مٌؾ ُمٜمف اجلرح وإن ومنه 

ذم طمؼ ُمـ همٚم٧ٌم ـم٤مقم٤مشمف قمغم ُمٕم٤مصٞمف وُم٤مدطمقه قمغم ذاُمٞمف وُمزيمقه قمغم 

ضم٤مرطمٞمف إذا يم٤مٟم٧م هٜم٤مك ىمريٜم٦م يِمٝمد اًمٕم٘مؾ سم٠من ُمثٚمٝم٤م طم٤مُمؾ قمغم اًمقىمٞمٕم٦م 

اًمذي ضمرطمف ُمـ شمٕمّم٥م ُمذهٌل أو ُمٜم٤موم٦ًم دٟمٞمقي٦م يمام يٙمقن سملم ذم 

 اًمٜمٔمراء أو همػم ذًمؽ.

وطمٞمٜمئذ ومال يٚمتٗم٧م ًمٙمالم اًمثقري وهمػمه ذم أيب طمٜمٞمٗم٦م واسمـ أيب 

ذئ٥م وهمػمه ذم ُم٤مًمؽ واسمـ ُمٕملم ذم اًمِم٤مومٕمل واًمٜم٤ًمئل ذم أمحد سمـ 

 ص٤مًمح وٟمحقه وًمق أـمٚم٘مٜم٤م شم٘مديؿ اجلرح عم٤م ؾمٚمؿ ًمٜم٤م أطمد ُمـ إئٛم٦م إذ ُم٤م

 ُمـ إُم٤مم إٓ وىمد ـمٕمـ ومٞمف ـم٤مقمٜمقن وهٚمؽ ومٞمف ه٤مًمٙمقن. اٟمتٝمك.

وذم اخلػمات احل٤ًمن ذم ُمٜم٤مىم٥م اًمٜمٕمامن ٓسمـ طمجر اعمٙمل: اًمٗمّمؾ 

اًمت٤مؾمع واًمثالصمقن ذم رد ُم٤م ٟم٘مٚمف اخلٓمٞم٥م ذم شم٤مرخيف قمـ اًم٘م٤مدطملم ومٞمف: 

اقمٚمؿ أٟمف مل ي٘مّمد سمذًمؽ إٓ مجع ُم٤م ىمٞمؾ ذم اًمرضمؾ قمغم قم٤مدة اعم١مرظملم 

اٟمت٘م٤مصف وٓ طمط ُمرشمٌتف سمدًمٞمؾ أٟمف ىمدم يمالم اعم٤مدطملم  ومل ي٘مّمد سمذًمؽ

وأيمثر ُمٜمف وُمـ ٟم٘مؾ ُمآصمره صمؿ قم٘مٌف سمذيمر يمالم اًم٘م٤مدطملم ومٞمف ومم٤م يدل 

قمغم ذًمؽ أيْم٤ًم: أن إؾم٤مٟمٞمد اًمتل ذيمره٤م ًمٚم٘مدح ٓ خيٚمق هم٤مًمٌٝم٤م ُمـ 

ُمتٙمٚمؿ ومٞمف أو جمٝمقل وٓ جيقز إمج٤مقم٤ًم صمٚمؿ قمرض اعمًٚمؿ سمٛمثؾ ذًمؽ 

اعمًٚمٛملم وسمٗمرض صح٦م ُم٤م ذيمره اخلٓمٞم٥م ُمـ ومٙمٞمػ سم٢مُم٤مم ُمـ أئٛم٦م 

اًم٘مدح قمـ ىم٤مئٚمف ٓ يٕمتد سمف وم٢مٟمف إن يم٤من ُمـ همػم أىمران اإلُم٤مم ومٝمق ُم٘مٚمد 
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عم٤م ىم٤مًمف أو يمتٌف أقمداؤه أو ُمـ أىمراٟمف ومٙمذًمؽ عم٤م ُمر أن ىمقل إىمران 

سمٕمْمٝمؿ ذم سمٕمض همػم ُم٘مٌقل وىمد سح احل٤مومٔم٤من اًمذهٌل واسمـ طمجر 

 سمذًمؽ. اٟمتٝمك.
 

 فائدة:
٠من يمٚمامت اعمٕم٤مس ذم طمؼ اعمٕم٤مس همػم ُم٘مٌقًم٦م وهق ىمد سطمقا سم

يمام أذٟم٤م إًمٞمف ُم٘مٞمد سمام إذا يم٤مٟم٧م سمٖمػم سمره٤من وطمج٦م ويم٤مٟم٧م ُمٌٜمٞم٦م قمغم 

اًمتٕمّم٥م واعمٜم٤مومرة وم٢من مل يٙمـ هذا وٓ هذا ومٝمل ُم٘مٌقًم٦م سمال ؿمٌٝم٦م 

وم٤مطمٗمٔمف وم٢مٟمف مم٤م يٜمٗمٕمؽ ذم إومم وأظمرة ا.هـ يمالم اًمٚمٙمٜمقي رمحف اهلل 

 ٘م٤مت أيب همده قمٚمٞمف وم٢مهن٤م ٟمٗمٞم٦ًم ًمٚمٖم٤مي٦م.واٟمٔمر ًمزاُم٤ًم شمٕمٚمٞم
 

 الرد على من أخطأ في الحديث: 521ثم ترجم المؤلف ص 
وهذه آظمر شمرمج٦م ذم ُم٘مدُم٦م اعم١مًمػ اًمٓمقيٚم٦م ضمدًا واًمتدًمٞمس 

واعمٖم٤مًمٓم٦م ذم اًمؽممج٦م ُمـ إُمقر اًمٔم٤مهرة ٕن اًمرد قمغم ُمـ أظمٓم٠م ذم 

ٛمخٓمئ احلدي٨م قمـ اضمتٝم٤مد ٓ يٙمقن ضمرطم٤ًم ًمف وٓ ـمٕمٜم٤ًم ومٞمف سمؾ ًمٚم

ه طمٞمٜمئذ ٠مسم٤مطمتٝم٤مده إن يم٤من أهاًل ًمالضمتٝم٤مد أضمر وٓ وزر قمٚمٞمف ٕن ظمٓم

 .قمٗمق وهذا طم٤مل إئٛم٦م اعمجتٝمديـ اعمًٚمؿ هلؿ سم٤مٓضمتٝم٤مد 

أُم٤م اخلٓم٠م ذم احلدي٨م قمـ ضمٝمؾ وقمدم قمٚمؿ ومٞمقضم٥م اًمٓمٕمـ 

واجلرح ذم ص٤مطمٌف يمام هق ؿم٠من اعم١مًمػ وأُمث٤مًمف وهذا اًمذي جي٥م حتذير 

ف وؿمذوذاشمف وقمغم يمؾ طم٤مل أراد ئ أظمٓم٤ماًمٜم٤مس ُمٜمف طمتك ٓ ي٘مٕمقا ذم

اعم١مًمػ ُمـ ظمالل هذه اًمؽماضمؿ اًمٙمثػمة واًمّمٗمح٤مت اًمٕمديدة أن ئمٝمر 

ُمـ ظمالهل٤م ذم ضمرطمف ٕيب طمٜمٞمٗم٦م سمٛمٔمٝمر اًمٜم٤مصح اعمِمٗمؼ قمغم إُم٦م وُم٤م 

درى اعمًٙملم أن إُم٦م شمٕمل ُمٙم٤مٟم٦م ه١مٓء إئٛم٦م اعمًتٗمٞمْم٦م قمداًمتٝمؿ 

٦ٌَّم سملم اًمٜم٤مس ًمتٕمروف عم٤م  وُم٤م درى اعمًٙملم أٟمف ؾمٞمّمٌح سمّمٜمٞمٕمف هذا ؾُم

ٓ يٕمٜمٞمف وشمٙمٚمٛمف ومٞمام ٓ حيًٜمف وُم٤م درى اعمًٙملم أٟمف يٕمرض ٟمٗمًف سم٥ًٌم 
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صٜمٞمٕمف اعمٛم٘مقت حلرب ُمع اهلل ٕٟمف شمٕم٤ممم ىم٤مل ذم احلدي٨م اًم٘مدد 

 اًمّمحٞمح: )ُمـ قم٤مدى زم وًمٞم٤ًم وم٘مد آذٟمتف سم٤محلرب(.

ومام يٜمٗمٕمؽ أهي٤م اعمًٙملم أن يٙمقن ظمّمٛمؽ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م إُم٤مم يم٠ميب 

اًمذي ؾم٤مر قمغم ـمري٘متف ُم٤م ي٘مرب ُمـ صمٚمثل اعم١مُمٜملم أًمؽ ىمقة ي٤م  طمٜمٞمٗم٦م 

 ُمًٙملم أن شمٙمقن ظمّماًم ًمثٚمثل اعم١مُمٜملم.

فمـ اعمًٙملم أٟمف ؾمٞم١مصمر سمٙمالُمف اعمٕمًقل وىمقًمف اعمٜمحقل قمغم 

مجٝمقر إُم٦م سم٢مفمٝم٤مر اًمٜمّمح هلؿ ذم شمرك أيب طمٜمٞمٗم٦م ومخ٤مب فمٜمف ومل يٗمده 

 شمًؽمه سم٤مًمٜمّمح وهلل در اًم٘م٤مئؾ:

 ًم٥م سمٛم١مشمٞمؽ ٟمّمحف ومام يمؾ ذي

 

 وٓ يمؾ ُم١مت ٟمّمحف سمٚمٌٞم٥م 

 وأقول : 

ي٤م ُمدسمر اًمٕمٍم يٙمٗمل ٓ شمزد 

 أسمداً 

 وم٘مد حتٛمٚم٧م وزرًا واشمٌٕم٧م هقى 

 واهلل طمًٌٜم٤م ذم ه١مٓء ويمٗمك وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ..... 
 

اٟمتٝمك اًم٘مًؿ إول ُمـ اًمٙمت٤مب ويٚمٞمف اًم٘مًؿ اًمث٤مين ذم اًمرد قمغم 

 وصدرهؿ (شمرشمٞم٥م اعمٕمجؿ اعمتٙمٚمٛمقن قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م قمغم)شمرمج٦م اعم١مًمػ 

 سمٛمـ يًٛمك قمٌداهلل. اعم١مًمػ
يذيمر اًمٓمٕمقن ذم اإلُم٤مم إقمٔمؿ ُمرشم٤ًٌم 435ذع اعم١مًمػ صـ

أصح٤ممه٤م قمغم طمروف اعمٕمجؿ ُمّمدرًا هلؿ سمٛمـ اؾمٛمف قمٌد اهلل ومٕمٌد اًمرمحـ 

 وىمٌؾ اًمٙمالم قمغم هذه اًمٓمٕمقن وأؾم٤مٟمٞمده٤م.
 أذيمر وم٤مئدشملم ُمٝمٛمتلم:

 يؾ.إومم: يمٚمٛم٦م ذم يمت٥م اجلرح واًمتٕمد 

واًمث٤مٟمٞم٦م: سمٞم٤من ُم٤م اقمتٛمد قمٚمٞمف اعم١مًمػ ذم اجلرح ٕيب طمٜمٞمٗم٦م ُمـ يمت٥م 

  وُم١مًمٗم٤مت.
 



203 

 

 الكلامت الرشيفة فهرس 

 وادنارة ادنوفة يف تنزيه أيب حنوفة 

 من األقوال السخوفة 

 التي ىرشها الوادعي يف تسويد الصحوفة

 4ج

 الصفحة ادوضوع

 6 ........................................................... شمّمدير

 7 ........................................................ آومتت٤مطمٞم٦م
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 26 .................................................... أوًٓ اعم١مًمػ:

 27 .................................. وقمغم اعم١مًمػ ذم هذا ُم١ماظمذات:
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 الكلامت الرشيفة فهرس 

 وادنارة ادنوفة يف تنزيه أيب حنوفة 

 من األقوال السخوفة 

 التي ىرشها الوادعي يف تسويد الصحوفة

 4ج

 الصفحة ادوضوع

 27 ............................... أوًٓ: اجلامقم٦م اعمذيمقرة مج٤مقم٦م قم٤مـمٚم٦م

 27 ............................... صم٤مٟمٞم٤ًم: ادقمك أن دقمقهتؿ ُمألت اًمدٟمٞم٤م

 27 ............................ صم٤مًمث٤ًم: ادقم٤مء اعم١مًمػ أن ه١مٓء اخلقارج

 27 .......................... ٜم٤مسشمف هلؿ سم٤مًمدقم٤مء وىمد ظمرضمقاراسمٕم٤ًم: ُم

 28 ................................................. صم٤مٟمٞم٤ًم ُمٌٚمغ قمٚمٛمف:

 28 ................................... وم٤معم١مًمػ ٓ يٕمرف أصقل اًمٗم٘مف

 28 ............. وجلٝمؾ اعم١مًمػ سمٕمٚمؿ إصقل ٟمجده يزهد اًمٓمالب ومٞمف

 28 ................................... ويمذًمؽ اعم١مًمػ ٓ يٕمرف اًمٗم٘مف

 29 ........................... ٘مٝمفأسمق طمٜمٞمٗم٦م إُم٤مم اًمٗم٘مٝم٤مء اعمجٛمع قمغم وم

 30 ........................... وىم٤مل اسمـ اعم٤ٌمرك: أسمق طمٜمٞمٗم٦م أوم٘مف اًمٜم٤مس

 30 ..................................... واعم١مًمػ ضم٤مهؾ سمٕمٚمقم اًم٘مرآن

 30 .......................... أىمقل هذه هذرُم٦م وم٤مرهم٦م ُمـ رضمؾ ُمٗمٚمس

 34 ................... وقمغم يمؾ وم٤معم١مًمػ يٜمٙمر طمجٞم٦م اإلمج٤مع واًم٘مٞم٤مس
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 الكلامت الرشيفة فهرس 

 وادنارة ادنوفة يف تنزيه أيب حنوفة 

 السخوفة من األقوال 

 التي ىرشها الوادعي يف تسويد الصحوفة

 4ج

 الصفحة ادوضوع

 34 ............................... وُمٕمٚمقم أن اًم٘مٞم٤مس اًمّمحٞمح طمج٦م

 34 .................... وه٤مك ـمروم٤ًم ُمـ شمرمج٦م اًمٜمٔم٤مم يمام ذيمره٤م أسمق همده

 32 ........................... وأقمج٥م سم٘مقل اًمؼمامه٦م سم٢مسمٓم٤مل اًمٜمٌقات

 32 .................. صمؿ إٟمف اؾمتث٘مؾ أطمٙم٤مم ذيٕم٦م اإلؾمالم ذم ومروقمٝم٤م

صمؿ إٟمف قمٚمؿ إمج٤مع اًمّمح٤مسم٦م قمغم آضمتٝم٤مد ذم اًمٗمروع اًمنمقمٞم٦م ومذيمرهؿ 

 32 .................................... سمام ي٘مرأه همدًا ذم صحٞمٗم٦م خم٤مزيف

 32 ........................... وأيمثر اعمٕمتزًم٦م ُمتٗم٘مقن قمغم شمٙمٗمػم اًمٜمَّٔم٤َّمم

 32 .............. وىمد ىم٤مل سمتٙمٗمػمه أيمثر ؿمٞمقخ اعمٕمتزًم٦م ُمٜمٝمؿ أسمق اهلذيؾ

 32 .............. وأُم٤م يمت٥م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ذم شمٙمٗمػمه وم٤مهلل حيّمٞمٝم٤م

ٜم٤م اعمح٘مؼ اًمٙمقصمري رمحف اهلل شمٕم٤ممم ومٞمام قمٚم٘مف قمغم ُمراشم٥م وىم٤مل ؿمٞمخ

 33 ................................................ اإلمج٤مع ٓسمـ طمزم

 33 ...................... وهق أول ُمـ أٟمٙمر اإلمج٤مع واًم٘مٞم٤مس اًمنمقمل

 33 ..... ذا ٟم٦ًٌم اعم١مًمػ إمم أهؾ اًمًٜم٦م وهق خي٤مًمٗمٝمؿومٙمٞمػ يّمح سمٕمد ه
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 الكلامت الرشيفة فهرس 

 وادنارة ادنوفة يف تنزيه أيب حنوفة 

 من األقوال السخوفة 

 التي ىرشها الوادعي يف تسويد الصحوفة

 4ج

 الصفحة ادوضوع

 34 .......................  ُم٤ًمئؾ آقمت٘م٤مد ومٞمٝم٤م اًمٙمثػموآراء اعم١مًمػ ذم

 34 ............................................ وُمـ أسمرز سمدع اعم١مًمػ

 34 .......................... أُم٤م قمـ ُمٜمٝم٩م اعم١مًمػ ذم اجلرح واًمتٕمديؾ

 34 ............................................... اًمتجريح اعمٌٝمؿ -4

 34 ................... وإذا يم٤من اجلرح اعمٌٝمؿ ٓ ي٘مٌؾ ُمـ أئٛم٦م احلدي٨م

 34 ................. ٌل أو اًمدقمقياًمتجريح سمٜم٤مًء قمغم اخلالف اعمذه -2

 35 ........... اًمتجريح سمٜم٤مًء قمغم سمٕمض إُمقر اخلالومٞم٦م آضمتٝم٤مدي٦م -3

إظمؽماع أًمٗم٤مظ ضمديدة ذم اجلرح واًمتٕمديؾ ٓ صٚم٦م هل٤م سم٤محلٗمظ  -4

 35 ......................................................... اًمرواي٦مو

 36 ............... اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين: اعمخٓمط هيقدي وه١مٓء ُمٕم٤مول هدم:

 37 ........................................... أوًٓ: إُمر اًمٕم٘م٤مئدي:

 38 ........................................... صم٤مٟمٞم٤ًم: إُمر إظمالىمل:

 39 ............................................ صم٤مًمث٤ًم: اجل٤مٟم٥م اًمٗم٘مٝمل:
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 الكلامت الرشيفة فهرس 

 وادنارة ادنوفة يف تنزيه أيب حنوفة 

 من األقوال السخوفة 

 الوادعي يف تسويد الصحوفةالتي ىرشها 

 4ج

 الصفحة ادوضوع

 40 ............. وعم٤م يم٤من اًمٗم٘مف احلٜمٗمل هق أيمؼم اعمذاه٥م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمٕمتؼمة

 40 .......................................... راسمٕم٤ًم: اجل٤مٟم٥م اًمدقمقي:

اًمٕمريْم٦م ٕصقل أدقمٞم٤مء اًمًٚمٗمٞم٦م  اخلٓمقط ظمالص٦م اًمث٤مًم٨م: اعمٓمٚم٥م

 42 .........................................................اجلديدة:

 45 ........... وىمد ىمرر اًمٕمٚمامء أن ؾم٘مٓم٦م اًمٕم٤ممل أو زًمتف ُمٖمٗمقرة سم٢مذن اهلل

 45 ..............................................وهذه صٗم٦م اخلقارج

 47 .... هذه ظمالص٦م اخلٓمقط اًمٕمريْم٦م ٕصقل أدقمٞم٤مء اًمًٚمٗمٞم٦م اجلديدة

 47 ........................... هؾ اًمّمالحإصؾ إول: آقمتذار ٕ

 47 .......................... إصؾ اًمث٤مين: قمدم شم٠مصمٞمؿ جمتٝمد إذا أظمٓم٠م

إصؾ اًمث٤مًم٨م: قمذر اعمٌتدع اعمجتٝمد ٓ ي٘متيض إىمراره قمغم ُم٤م أفمٝمره ُمـ 

 47 ............................................................ سمدقم٦م

 47 .................. إصؾ اًمراسمع: قمدم احلٙمؿ قمغم ُمـ وىمع ذم سمدقم٦م

 48 . إصؾ اخل٤مُمس: ٓ حيٙمؿ سم٤مهلالك ضمزُم٤ًم قمغم أطمد ظم٤مًمػ ذم اقمت٘م٤مد
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 الكلامت الرشيفة فهرس 

 وادنارة ادنوفة يف تنزيه أيب حنوفة 

 من األقوال السخوفة 

 التي ىرشها الوادعي يف تسويد الصحوفة

 4ج

 الصفحة ادوضوع

إصؾ اًم٤ًمدس: اًمتحري ذم طم٤مل اًمِمخص اعمٕملم اعمرشمٙم٥م عمقضم٥م 

 48 .................................................. اًمٙمٗمر أو اًمٗمًؼ

 48 ....... إصؾ اًم٤ًمسمع: احلرص قمغم شم٠مًمٞمػ اًم٘مٚمقب واضمتامع اًمٙمٚمٛم٦م

 48 ..... إصؾ اًمث٤مُمـ: اإلٟمّم٤مف ذم ذيمر ُم٤م ًمٚمٛمٌتدقم٦م ُمـ حم٤مُمد وُمذام

 48 ... إصؾ اًمت٤مؾمع: رقم٤مي٦م ذوط إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر

 48 ............... إصؾ اًمٕم٤مذ: ُمنموقمٞم٦م قم٘مقسم٦م اًمداقمل إمم اًمٌدقم٦م

 48 ................. إصؾ احل٤مدي قمنم: صح٦م اًمّمالة ظمٚمػ اعمٌتدع

 48 .................. إصؾ اًمث٤مين قمنم: ىمٌقل شمقسم٦م اًمداقمل إمم اًمٌدقم٦م

 49 ............................ ء أو ظمدام قمٛمالء:اعمٓمٚم٥م اًمراسمع: قمٚمام

اعمٓمٚم٥م اخل٤مُمس: يمتٌٝمؿ هذه ٓ جيقز سمٞمٕمٝم٤م إٓ ُمع سمٞم٤من قمقاره٤م 

 50 ....................................................... ووم٤ًمده٤م:

 54 .................................. يمتٌٝمؿ هذه ٓ وامن ذم إطمراىمٝم٤م:
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 الكلامت الرشيفة فهرس 

 وادنارة ادنوفة يف تنزيه أيب حنوفة 

 من األقوال السخوفة 

 التي ىرشها الوادعي يف تسويد الصحوفة

 4ج

 الصفحة ادوضوع

طمرُم٦م ىمراءة هذه اًمٙمت٥م ذم اعم٤ًمضمد واعمج٤مُمع اًمٕم٤مُم٦م وووٕمٝم٤م ذم 

 52 ................................................ اعمًجد: ُمٙمت٤ٌمت

 54 .................................................... اًم٘مًؿ إول

 54 ................................ ذم ٟم٘مد ُم٘مدُمتف وشمتٙمقن ُمـ ُمٓمٚمٌلم

 54 ................................... إول: ٟم٘مد آومتت٤مطمٞم٦م: اعمٓمٚم٥م

 55 ... أُم٤م قمٚمؿ اعمًٙملم أن اجلرح يٙمقن طمراُم٤ًم إذا صدر ُمـ همػم ُمت٠مهؾ

طمد إئٛم٦م إقمالم اًمذيـ أ وُمـ اعمٕمٚمقم ي٘مٞمٜم٤ًم أن اإلُم٤مم أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م 

 57 .................................................. دم٤موزوا اًم٘مٜمٓمرة

 57 ..... ومٝمذا اًمتِمٜمٞمع واًم٘مدح قمغم اًمٓم٤مقمٜملم ذم أئٛم٦م اعمًٚمٛملم ًمٞمس ومٕمؾ

 57 ..................... أئٛم٦م اعمًٚمٛملم واًمٓم٤مقمـ سمجٝمٚمف أو سمحًده قمغم

 59 ... واومتخر سمذًمؽ وإًم٤ٌمين ؾم٤محمف اهلل شمٓم٤مول يمثػمًا قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م 

 59 .................. وىمد رد قمغم إًم٤ٌمين قمدد يمٌػم ُمـ قمٚمامء اعمًٚمٛملم

 64 ............................................. إًم٤ٌمين وُمٌٚمغ قمٚمٛمف:
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 الكلامت الرشيفة فهرس 

 وادنارة ادنوفة يف تنزيه أيب حنوفة 

 من األقوال السخوفة 

 التي ىرشها الوادعي يف تسويد الصحوفة

 4ج

 الصفحة ادوضوع

 64 ................................... ذيمر ُم٤ًمئؾ ُمـ ؿمذوذ إًم٤ٌمين:

 68 ............................................................. شمٜمٌٞمف

 69 ........ فوُمثؾ اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م ذم إُم٤مُمتف ودي٤مٟمتف وشمقاشمر صم٘متف وأُم٤مٟمت

ومل يدر ه١مٓء اعم٤ًميملم أٟمف ٓ طمٞمٚم٦م هلؿ ذم ظمٗمض ُمـ رومع اهلل ىمدره قمغم 

 74 ....................................................... ممر اًمدهقر

 73 ............. اهٞم٦مأىمقل ًمٌئس ُم٤م رأي٧م ي٤م ُمًٙملم أن دمٛمع سم٠مؾم٤مٟمٞمد و

 74 ............................. صمؿ ىم٤مل: ومل أقمرج قمغم أىمقال اعمٕمدًملم

 74 ... أىمقل: شمٔم٤مومرت ٟمّمقص أهؾ اًمٕمٚمؿ أن ذيمر اجلرح دون اًمتٕمديؾ

 74 .............................. أيمؾ أئٛم٦م اعمًٚمٛملم همالة ذم أيب طمٜمٞمٗم٦م

 75 .......................... صمؿ ىم٤مل: صمؿ إن اجلرح ذم أيب طمٜمٞمٗم٦م ُمٗمن

 75 ............ اجلرح ذم أيب طمٜمٞمٗم٦م ُمٗمن همػم صحٞمح وأىمقل: ىمقًمف أن

 77 ... ىم٤مل اًمذهٌل ذم اعمٞمزان ويمذا ٓ أذيمر ذم يمت٤ميب ُمـ إئٛم٦م اعمتٌققملم

 78 ........................ ٤مد ىمقل اعم١مًمػومهذه اًمٜم٘مقل ئمٝمر ضمٚمٞم٤ًم ومً
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 الكلامت الرشيفة فهرس 

 وادنارة ادنوفة يف تنزيه أيب حنوفة 

 من األقوال السخوفة 

 التي ىرشها الوادعي يف تسويد الصحوفة

 4ج

 الصفحة ادوضوع

ٕمـ ذم أطمد أريم٤من قمٚمامء أىمقل سمؾ مل شمدِر أٟم٧م ي٤م ُمًٙملم أٟمؽ سمٗمٕمٚمؽ شمٓم

 78 ......................................................... اعمًٚمٛملم

 79 .................................. وأىمقل هٙمذا يّمٜمع احلًد سم٠مهٚمف

 79 .............. ٟمٕمؿ ذم اًمدوم٤مع قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م دوم٤مع قمـ اًمنميٕم٦م اًمٖمراء

 80 ......................... أىمقل مهذه اًمًخ٤موم٦م ظمتؿ اعم١مًمػ اومتت٤مطمٞمتف

 80 ..................... وأُم٤م اهت٤مُمؽ ًمٚمح٤مومظ أُمػم اعم١مُمٜملم ذم احلدي٨م

 80 ........... وًمٗمظ اإلُم٤مم إذا أـمٚمؼ ومل ي٘مٞمد ذم يمت٥م اجلرح واًمتٕمديؾ

 82 ............................ اعمٓمٚم٥م اًمث٤مين: ذم ٟم٘مد ُم٤ٌمطم٨م اعم٘مدُم٦م:

 82 ......................... ػ اًمنمع ُمٜمف:اًمؽممج٦م إومم: اًمٖمٚمق وُمقىم

 83 .............. وأىمقل ٓؿمؽ أن اًمٖمٚمق اًمذي هق جم٤موزة احلد ُمذُمقم

 83 .............................................. أصؾ اًمٖمٚمق ذم اًمٚمٖم٦م

 84 ...................................................... واصٓمالطم٤م

 84 ...............................وطمدي٨م ٓ شمٓمروين طمدي٨م صحٞمح
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 الكلامت الرشيفة فهرس 

 وادنارة ادنوفة يف تنزيه أيب حنوفة 

 من األقوال السخوفة 

 تسويد الصحوفةالتي ىرشها الوادعي يف 

 4ج

 الصفحة ادوضوع

 86 ............................ طوأُم٤م إـمالق اًمًٞم٤مدة قمغم همػم اًمٜمٌل 

وأهؾ اًمٌٞم٧م وأوًمٞم٤مء اهلل ط وقمٚمٞمف وم٢مـمالق اًمًٞم٤مدة قمغم اًمٜمٌل 

 88 ............................................... اًمّم٤محللم واًمٕمٚمامء

 88 .......................... وإـمالق اًمًٞم٤مدة قمٚمٞمٝمؿ ًمٞم٧ًم ُمـ اًمٖمٚمق

 94 ............. أىمقل وُمـ ظمالًمف شمٕمرف ىمٞمٛم٦م ؿمٝم٤مدة اعم١مًمػ وُمٜمزًمتٝم٤م

 92 ............. وذم شمرمج٦م اعم١مًمػ اًمتل يمتٌٝم٤م سم٘مٚمٛمف سمٕمض ىمّم٤مئد ُمدح

 93 . وُمثؾ هذا اًمثٜم٤مء ُمقضمقد ذم يمثػم ُمـ اًم٘مّم٤مئد اًمتل ىمٞمٚم٧م ذم اعم١مًمػ

 93 ........... د اعم١مًمػ شمرمج٦م ُمٜم٘مقًم٦م ُمـ صحٞمح اًمٌخ٤مري هل:صمؿ قم٘م

 94 .............. صمؿ قم٘مد اعم١مًمػ شمرمج٦م قمٜمقاهن٤م حتريؿ اًمت٘مٚمٞمد ذم اًمديـ:

 94 ........................ ٥م اًمٗم٘مٝمٞم٦م:اعمقوقع: اًمت٘مٚمٞمد واشم٤ٌمع اعمذاه

 95 ........................................................ اجلقاب:

 99 .......... سمٕمض آقمؽماو٤مت اًمتل وردت قمغم اًمت٘مٚمٞمد واًمتٛمذه٥م:

 403 سمؽممج٦م هل اًمتحذير ُمـ اًمتٗمرىم٦م اعمذهٌٞم٦م:25صمؿ شمرضمؿ اعم١مًمػ صـ 
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 الكلامت الرشيفة فهرس 

 وادنارة ادنوفة يف تنزيه أيب حنوفة 

 من األقوال السخوفة 

 التي ىرشها الوادعي يف تسويد الصحوفة

 4ج

 الصفحة ادوضوع

صمؿ شمرضمؿ اعم١مًمػ سم٘مقًمف: يتقىمػ ذم ومتقى اعمٗمتل اًمتل ٓ شمٓمٛمئـ إًمٞمٝم٤م 

 405 ........................................................ اًمٜمٗمس:

 407 سم٘مقًمف: ُم٤م ضم٤مء ذم ذم اًمرأي وأورد ومٞمف أصمر 26صمؿ شمرضمؿ اعم١مًمػ صـ

 442 ................................................. ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ:

صمؿ قم٘مد اعمّمٜمػ شمرمج٦م ضمديدة قمٜمقاهن٤م اإلصمؿ قمغم ُمـ ؾمـ اًمرأي واًمٌدع

 ............................................................... 430 

 430 .............. وم٘م٤مل: سم٤مب اًمٙمٝم٤مٟم٦م: 27صمؿ قم٘مد اعمّمٜمػ شمرمج٦م صـ

صمؿ قم٘مد اعم١مًمػ شمرمج٦م ٟم٘مٚمٝم٤م ُمـ صحٞمح اًمٌخ٤مري هل سم٤مب شمٕمٚمٞمؿ اًمٜمٌل 

 434 ... أُمتف ُمـ اًمرضم٤مل واًمٜم٤ًمء مم٤م قمٚمٛمف اهلل ًمٞمس سمرأي وٓ متثٞمؾط 

شمرمج٦م هل اإلٟمٙم٤مر قمغم ُمـ ظم٤مًمػ اًمٜمّمقص  34صمؿ قم٘مد اعمّمٜمػ صـ

 434 .......................................................... ًمرأيف

 432 ............ آؾمتٕم٤مذة ُمـ قمٚمؿ ٓ يٜمٗمع: 32صمؿ شمرضمؿ اعم١مًمػ صـ

 432 .. قم٘مقسم٦م اعمٗمتل اًمزائغ: 32صمؿ شمرضمؿ اعم١مًمػ ذم ٟمٗمس اًمّمٗمح٦م صـ
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 الكلامت الرشيفة فهرس 

 وادنارة ادنوفة يف تنزيه أيب حنوفة 

 من األقوال السخوفة 

 التي ىرشها الوادعي يف تسويد الصحوفة

 4ج

 الصفحة ادوضوع

ُم٤م يٙمره ُمـ يمثرة اًم١ًمال وشمٙمٚمػ ُم٤م ٓ يٕمٜمٞمف 33صمؿ شمرضمؿ اعم١مًمػ صـ

 ............................................................... 432 

 433 ...... ذم اجلدل واخلّمقُم٤مت ذم اًمديـ: 36صمؿ شمرضمؿ اعم١مًمػ صـ

ُم٤م ضم٤مء ذم اًم٘مٞم٤مس وذيمر شمرمج٦م اًمٌخ٤مري رمحف  50اعم١مًمػ صـصمؿ شمرضمؿ 

 434 .......................... اهلل سم٤مب ُم٤م يذيمر ذم ذم اًمرأي واًم٘مٞم٤مس

 437 . اًمٌٕمد قمـ أصح٤مب إهقاء: 60إمم صـ 55صمؿ شمرضمؿ اعم١مًمػ صـ

أدًم٦م اجلرح وأؾمٝم٥م اعم١مًمػ ذم هذا اًم٤ٌمب يمثػماً  64صمؿ ذيمر اعم١مًمػ صـ

 ............................................................... 438 

 445 ...................................... وُمـ قم٤مداهتؿ اًمًٞمئ٦م أيْم٤مً 

 445 ............................................ خلٌٞمث٦موُمـ قم٤مداهتؿ ا

إذا قمروم٧م هذا يمٚمف وم٤مقمٚمؿ يمذًمؽ أٟمف ٓ جيقز عمـ ه٥م ودب أن يٜمّم٥م 

 445 ................................... ٟمٗمًف إُم٤مُم٤ًم ًمٚمجرح واًمتٕمديؾ

 448 ........................................ وأي ؿمٜم٤مقم٦م ومقق هذا؟!
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 الكلامت الرشيفة فهرس 

 وادنارة ادنوفة يف تنزيه أيب حنوفة 

 من األقوال السخوفة 

 التي ىرشها الوادعي يف تسويد الصحوفة

 4ج

 الصفحة ادوضوع

 450 ........................ وهؾ هذا إٓ مه٧م ُمـ ه١مٓء اًمٓم٤مقمٜملم؟

 453 ............ حتري اًمّمدق ذم اًمرواي٦م: 425صمؿ شمرضمؿ اعم١مًمػ صـ 

 453 ............. اًم١ًمال قمـ طم٤مل اًمرضمؾ:426صمؿ شمرضمؿ اعم١مًمػ صـ

 454 ................................... صمٜم٤مء اسمـ شمٞمٛمٞم٦م قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م:

 458 .... أسمق طمٜمٞمٗم٦م ُمـ إئٛم٦م اجلٚم٦م اًمذيـ قمروم٧م قمداًمتٝمؿ واؿمتٝمرت:

 460 . جيقز إٓ حل٤مضم٦م ديٜمٞم٦م:اجلرح اًمذي ٓ  428صمؿ شمرضمؿ اعم١مًمػ صـ

وه٤مك ُم٤م يدل قمغم إؾم٘م٤مط اجلرح ذم طمؼ أيب طمٜمٞمٗم٦م وقمدم آقمتداد سمف 

ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اعمحدث اًمٙمٌػم حمٛمد قمٌد اًمرؿمٞمد اًمٜمٕمامين ذم يمت٤مسمف اعمٗمٞمد 

 464 ................. ٤م ٟمّمف:ضمدًا ُمٙم٤مٟم٦م اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م ذم احلدي٨م ُم

إذا مل يٚمزم اًمتخّمٞمص ىم٤مل ُم٤م سم٤مل أىمقام 429صمؿ شمرضمؿ اعمّمٜمػ صـ

 ............................................................... 477 

ضمرح إطمٞم٤مء وإُمقات عمّمٚمح٦م ديٜمٞم٦م  430صمؿ شمرضمؿ اعم١مًمػ صـ

 477 ..................... ؾمٝم٥م ذم ٟم٘مؾ إطم٤مدي٨م اعمٓم٤مسم٘م٦م ًمٚمؽممج٦م.وأ
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 496 إذا ضمرح ُمـ ًمٞمس سمٛمجروح دوومع قمٜمف 433ـصمؿ شمرضمؿ اعم١مًمػ ص

 497 ................... ( ذم سمٞم٤من طمٙمؿ اجلرح همػم اًمؼميء:25إي٘م٤مظ )

 204 ......................................................... وم٤مئدة:

 204 ....... اًمرد قمغم ُمـ أظمٓم٠م ذم احلدي٨م: 434صمؿ شمرضمؿ اعم١مًمػ صـ

اٟمتٝمك اًم٘مًؿ إول ُمـ اًمٙمت٤مب ويٚمٞمف اًم٘مًؿ اًمث٤مين ذم اًمرد قمغم شمرمج٦م 

 202 ........... جؿ(اعم١مًمػ )اعمتٙمٚمٛمقن قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م قمغم شمرشمٞم٥م اعمٕم
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 الفائدة الأولى:
اقمٚمؿ أن ذم يمثػم ُمـ يمت٥م اجلرح واًمتٕمديؾ جم٤مزوم٤مت ويمالم يمثػم 

٘مٞم٘م٦م إُمر قمـ هقى ذم ؾم٤مدشمٜم٤م أئٛم٦م اًمٗم٘مف ويمؿ ومٞمٝم٤م ُمـ شمٕمّم٥م وذم طم

ٛمتٜم٤م ذم اًمٗم٘مف ُم٤م راٍو ضم٤مُمد ٓ يتٜمٌف إمم دىم٦م ُمدارك أئإاعمتح٤مُمؾ قمغم أئٛمتٜم٤م 

ومٞمٓمٕمـ ومٞمٝمؿ سمٛمخ٤مًمٗم٦م احلدي٨م وهق اعمخ٤مًمػ ًمٚمحدي٨م دوهنؿ أو زائغ 

اعمًٙملم أو ُمتٕمّم٥م ص٤مطم٥م سمدقم٦م ئمـ مهؿ أهنؿ قمغم والل وهق اًمْم٤مل 

ٓ يٓم٤مق يم٠من يٓمٕمـ ذم اًمرضمؾ سم٤مقمت٤ٌمر أٟمف ًمٞمس ُمـ سمٚمد شمٕمّم٤ًٌم سم٤مردًا 

 اًمٓم٤مقمـ أو ًمٞمس ُمـ ىمقُمف أو ًمٞمس قمغم ُمذهٌف ومٝمذا ي٠مسم٤مه أهؾ اًمديـ.

ىم٤مل اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل ذم إم: ُمـ أسمٖمض اًمرضمؾ ٕٟمف ُمـ 

 سمٜمل ومالن ومٝمق ُمتٕمّم٥م ُمردود اًمِمٝم٤مدة اـ هـ 

ىم٤مل أسمق ـم٤مًم٥م ذم ىمقت اًم٘مٚمقب: وىمد يتٙمٚمؿ سمٕمض احلٗم٤مظ سم٤مإلىمدام 

واجلرأة ومٞمتج٤موز احلد ذم اجلرح ويتٕمدى ذم اًمٚمٗمظ ويٙمقن اعمتٙمٚمؿ ومٞمف 

 أقمغم درضم٦م ومٞمٕمقد اجلرح قمغم اجل٤مرح.أومْمؾ ُمٜمف وقمٜمد اًمٕمٚمامء سم٤مهلل شمٕم٤ممم 

صمؿ اٟمتٝمك سمٜم٤م اًم٘مقل إمم همروٜم٤م »وذم آظمتالف ذم اًمٚمٗمظ ٓسمـ ىمتٞم٦ٌم 

شمِم٤مٟمئٝمؿ ُمـ هذا اًمٙمت٤مب وهم٤ميتٜم٤م ُمـ اظمتالف احلدي٨م ذم اًمٚمٗمظ سم٤مًم٘مرآن و

ُم٤م اظمتٚمٗمقا ومٞمف مم٤م ي٘مٓمع إًمٗم٦م وٓ مم٤م يقضم٥م وإيمٗم٤مر سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤م وًمٞمس 

واطمد وهق اًم٘مرآن يمالم اهلل همػم  اًمقطمِم٦م ٕهنؿ جمٛمٕمقن قمغم أصؾ

وإٟمام اظمتٚمٗمقا ذم ومرع مل يٗمٝمٛمقه ًمٖمٛمقوف وًمٓمػ ُمٕمٜم٤مه ومتٕمٚمؼ يمؾ ش خمٚمقق

ومريؼ ُمٜمٝمؿ سمِمٕم٦ٌم ُمٜمف ومل يٙمـ ُمٕمٝمؿ آًم٦م اًمتٛمٞمٞمز وٓ ومحص اًمٜمٔم٤مريـ وٓ 

 قمٚمؿ أهؾ اًمٚمٖم٦م...

ن احلؼ ومٞمام ادقمك ويمؾ ُمـ ادقمك ؿمٞمئ٤ًم أو اٟمتحؾ ٟمحٚم٦م ومٝمق يزقمؿ أ

اًمِم٤مك وم٢مٟمف ي٘مر قمغم ٟمٗمًف سم٤مخلٓم٠م ٕٟمف يٕمٚمؿ أن احلؼ  واٟمتحؾ ظمال اًمقاىمػ

ذم أطمد إُمريـ اًمٚمذيـ وىمػ سمٞمٜمٝمام وأٟمف ًمٞمس قمغم واطمد ُمٜمٝمام وىمد سمكم 

سم٤مًمٗمري٘ملم اعمًتٌٍم اعمًؽمؿمد وسم٢مقم٤مٟمتٝمؿ وإهمالفمٝمؿ عمـ ظم٤مًمٗمٝمؿ وإيمٗم٤مره 

وإيمٗم٤مر ُمـ ؿمؽ ذم يمٗمره وم٢مٟمف رسمام ورد اًمِمٞمخ اعمٍم وم٘مٕمد ًمٚمحدي٨م وهق 
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ؾ وُمـ اًمتٛمٞمٞمز ًمٞمس ًمف ُمـ ُمٕم٤مين اًمٕمٚمؿ إٓ شم٘م٤مدم ؾِمٜمف وأٟمف ُمـ إدب هُمٗم

ىمد ؾمٛمع اسمـ قمٞمٞمٜم٦م وأسم٤م ُمٕم٤موي٦م ويزيد سمـ ه٤مرون وأؿم٤ٌمهٝمؿ ومٞمٌدؤوٟمف ىمٌؾ 

 اًمٙمت٤مسم٦م سم٤معمحٜم٦م.

٨م أو ؾمٕمؾ أو شمٜمحٜمح ىمٌؾ أن يٕمٓمٞمٝمؿ ُم٤م  وم٤مًمقيؾ ًمف إن شمٚمٕمثؿ أو متٙمَّ

اًمرو٤م يريدون ومٞمحٛمٚمف اخلقف ُمـ ىمدطمٝمؿ ومٞمف وإؾم٘م٤مـمٝمؿ ًمف أن يٕمٓمٞمٝمؿ 

ومٞمتٙمٚمؿ سمٖمػم قمٚمؿ وي٘مقل سمٖمػم ومٝمؿ ومٞمت٤ٌمقمد ُمـ اهلل ذم اعمجٚمس اًمذي أُمؾ 

أن يت٘مرب ومٞمف ُمٜمف وإن يم٤من ممـ يٕم٘مد قمغم خم٤مًمٗمتٝمؿ ؾم٤مم ٟمٗمًف إفمٝم٤مر ُم٤م 

 حيٌقن ًمٞمٙمتٌقا قمٜمف.

وإن رأوا طمدصم٤ًم ُمًؽمؿمدًا أو يمٝماًل ُمتٕمٚماًم ؾم٠مًمقه وم٢من ىم٤مل هلؿ أٟم٤م 

واٟمام  –ح زم رء سمٕمد أـمٚم٥م طم٘مٞم٘م٦م هذا إُمر وأؾم٤مل قمٜمف ومل يّم

أٟمف مل يٙمٚمٗمف صدىمٝمؿ قمـ ٟمٗمًف واقمتذر سمٕمذر يٕمٚمؿ اهلل صدىمف وهؿ يٕمٚمٛمقن 

آذوه وىم٤مًمقا ظمٌٞم٨م يمذسمقه و –إذا مل يٕمٚمؿ إٓ أن ي٠ًمل ويٌح٨م ًمٞمٕمٚمؿ 

 وم٤مهجروه وٓ شم٘م٤مقمدوه......

أي اسمـ  –ي٘مقل اًمٕمالُم٦م اًمٙمقصمري ُمٕمٚم٘م٤م قمغم هذا سم٘مقًمف: اعمّمٜمػ 

ٙمل ذم هذا اًم٤ٌمب وهذا اًمٌح٨م ُمـ أضمؾ ٤من ومٞمام حيؿم٤مهد قمٞم –ىمتٞم٦ٌم 

أسمح٤مث اًمٙمت٤مب يدقمق اعمتٌٍم إمم اًمتث٧ٌم ومٞمام يروى ُمـ اجلروح ذم يمت٥م 

 اعمراد ٟم٘مٚمف ا.هـاجلرح واًمتٕمديؾ..... 

وُم٤م أطمًـ ىمقل اسمـ اجلقزي رمحف اهلل ذم شمٚمٌٞمس إسمٚمٞمس: وُمـ 

شمٚمٌٞمس إسمٚمٞمس قمغم أصح٤مب احلدي٨م ىمدح سمٕمْمٝمؿ ذم سمٕمض ـمٚم٤ٌم ًمٚمتِمٗمل 

ذًمؽ خمرج اجلرح واًمتٕمديؾ اًمذي اؾمتٕمٛمٚمف ىمدُم٤مء هذه آُم٦م وخيرضمقن 

ًمٚمذب قمـ اًمنمع واهلل أقمٚمؿ سم٤معم٘م٤مصد ودًمٞمؾ ظم٨ٌم ه١مٓء ؾمٙمقهتؿ قمٛمـ 

 .ا.هـأظمذوا قمٜمف 

واحل٤مصؾ أن يمثػمًا ُمـ يمت٥م اجلرح واًمتٕمديؾ مل شمدع ُمـ مل شمٖمٛمز ومٞمف 

ؾ ؾمقاًء يم٤من ُمـ احلٗم٤مظ أم ُمـ إئٛم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء سمحٞم٨م جيد أي ُمٗمتقن ذم ُمث

هذه اًمٙمت٥م اًمٙمثػم ُمـ اعمٓم٤مقمـ اعمردودة واجلروح همػم اعم٘مٌقًم٦م ذم يم٤ٌمر 
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احلٗم٤مظ أو أئٛم٦م اًمٗم٘مف ومٞمٜم٘مؾ ُمـ هذه اًمٙمت٥م ُم٤م يمدر ًمٞمخرضمف ذم يمت٤مب يثٚمؿ 

سمف قمرض قم٤ممل أو يزقمزع صم٘م٦م اًمٜم٤مس سمح٤مومظ وهذا اًمٗمٕمؾ طمرام وُمٜمٙمر 

 ومٚمٞمحذر اإلٟم٤ًمن ُمـ هذا اًمّمٜمٞمع.

وىمد ؾمٌؼ سمٞم٤من أن هذه اجلروح  وُم٤م ومٕمٚمف اعم١مًمػ هق ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ

قمت٤ٌمر قمٜمد أئٛم٦م اًمِم٠من ومال شمٖمٗمؾ وُمع اًمتل ىمٞمٚم٧م ذم أيب طمٜمٞمٗم٦م ؾم٤مىمٓم٦م آ

 .ٞمٌفذًمؽ ـم٤مب ًمٚمٛم١مًمػ ٟم٘مٚمٝم٤م ُمع ؾم٘مقـمٝم٤م هلقى ذم اًمٜمٗمس وم٤مهلل طمً
 

 الفائدة الثانية:
اقمتٛمد اعم١مًمػ ذم ٟم٘مؾ اجلروح ذم اإلُم٤مم إقمٔمؿ قمغم ُم٤م يمتٌف اًمٕم٘مٞمكم 

اًمٙم٤مُمؾ وقمٌداهلل سمـ أمحد ذم اًمًٜم٦م واسمـ طم٤ٌمن  ذم اًمْمٕمٗم٤مء واسمـ قمدي ذم

 ذم اعمجروطملم واخلٓمٞم٥م ذم اًمت٤مريخ.

وه٤م أٟم٤م أسملم ُم٤م قمغم هذه اعمراضمع ُمـ اعمآظمذ ًمٞم٘مػ اًم٘م٤مرئ قمغم 

 طم٘مٞم٘م٦م إُمر اسمتداء:

 أوًٓ: اًمٕم٘مٞمكم ويمت٤مسمف اًمْمٕمٗم٤مء:

اًمٕم٘مٞمكم: هق أسمق ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ قمٛمرو اًمٕم٘مٞمكم سمْمؿ اًمٕملم يمام ذم 

هـ ًمف يمت٤مب اًمْمٕمٗم٤مء 322ًتٓمروم٦م احلج٤مزي اعمتقرم سمٛمٙم٦م ؾمٜم٦م اًمرؾم٤مًم٦م اعم

 اًمٙمٌػم ويمت٤مب اجلرح واًمتٕمديؾ.

ضمرح ذم يمت٤مسمف اًمْمٕمٗم٤مء يمثػميـ ُمـ رضم٤مل اًمّمحٞمحلم وأئٛم٦م اًمٗم٘مف 

 ومحٚم٦م أصم٤مر.

وشم٘مع شمرمج٦م أيب طمٜمٞمٗم٦م ذم اعمجٚمد اًمراسمع ُمـ يمت٤مب اًمْمٕمٗم٤مء شمٌدأ ُمـ 

 واًمدوم٤مع قمـ أيب وىمد شمّمدى ًمٚمرد قمغم اًمٕم٘مٞمكم 285إمم صـ 268صـ

طمٜمٞمٗم٦م ريض اهلل قمٜمف اًمٕمالُم٦م اإلُم٤مم يقؾمػ سمـ أمحد سمـ يقؾمػ سمـ 

اًمدظمٞمؾ اًمّمٞمدٓين أسمق يٕم٘مقب اعمٙمل راوي يمت٤مب اًمْمٕمٗم٤مء قمـ اًمٕم٘مٞمكم 

 اعمتقرم سمٛمٙم٦م ؾمٜم٦م صمامن وصمامٟملم وصمالث ُم٤مئ٦م.
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وصٗمف اًمذهٌل ذم شمذيمرة احلٗم٤مظ سمٛمًٜمد ُمٙم٦م وطماله ذم ؾمػم أقمالم 

سمق يٕم٘مقب أًمػ أدث ُمٙم٦م ي٘مقل اًمٕمالُم٦م اًمٙمقصمري: سمٛمح 47اًمٜمٌالء جمٚمد 

يقؾمػ سمـ امحد اًمّمٞمدٓين اعمٙمل احل٤مومظ اعمٕمروف سم٤مسمـ اًمدظمٞمؾ اعمٍمي 

هـ يمت٤مسم٤ًم ذم ُمٜم٤مىم٥م أيب طمٜمٞمٗم٦م ردا قمغم 388ص٤مطم٥م اًمٕم٘مٞمكم وراويتف اعمتقرم 

 اًمٕم٘مٞمكم ذم هتجٛمف قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م.

اسمـ قمٌد ٛمٕمف ُمٜمف ومًٛمٕمف طمٙمؿ سمـ اعمٜمذر ُمـ اسمـ اًمدظمٞمؾ سمٛمٙم٦م وؾم

 ُم٤م ومٞمف ُمـ اعمٜم٤مىم٥م ذم شمرمج٦م أيب طمٜمٞمٗم٦م ُمـ آٟمت٘م٤مء.اًمؼم وم٤ًمق هم٤مًم٥م 

وإٟمام محؾ اسمـ اًمدظمٞمؾ قمغم شم٠مًمٞمػ ذًمؽ اًمٙمت٤مب وشمًٛمٞمٕمف عمـ يؽمدد 

إًمٞمف ذم اًمٕمٚمؿ شمقرقمف قمـ محؾ شمٌٕم٦م ُم٤م يمتٌف اًمٕم٘مٞمكم ذم شمرمج٦م أيب طمٜمٞمٗم٦م ذم 

 اًمٕم٘مٞمكم.يمت٤مب اًمْمٕمٗم٤مء ًمف اًمذي يم٤من اسمـ اًمدظمٞمؾ اٟمٗمرد سمروايتف قمـ 

 ا.هـٟمف حتٞمز ًمف أواسمـ اًمدظمٞمؾ ًمٞمس ُمـ أهؾ ُمذهٌف طمتك ئمـ سمف 

 .اعمراد

ٟمت٘م٤مد اعمٖمٜمل: ٟمجد ذم اًمْمٕمٗم٤مء اوىم٤مل اًمٙمقصمري يمذًمؽ ذم ُم٘مدُم٦م 

ًمٚمٕم٘مٞمكم يمالُم٤ًم يمثػمًا قمـ هقى ذم ؾم٤مدشمٜم٤م أئٛم٦م اًمٗم٘مف ًمٗم٤ًمد ُمٕمت٘مده قمغم 

ًمٜمٗمل.... ـمري٘م٦م احلِمقي٦م وهق ُمـ أيمؼم اعمتٕمٜمتلم ذم اجلرح يمثػم احلٙمؿ سم٤م

إمم أن ىم٤مل ويم٤من ُمـ يٜمٗمخ ذم سمقق اًمتٕمّم٥م ُمـ اًمرواة يثػمون سمٙمت٤مسمف ومتٜم٤ًم 

يمام ذيمره  –ذم اعمقصؾ  –قمٌد اًمٖمٜمل اعم٘مدد  –يمام وىمع ًمّم٤مطم٥م اًمٙمامل 

ذم شمرمجتف وؾمٌط سمـ اجلقزي  4/4378احل٤مومظ اًمذهٌل ذم شمذيمرة احلٗم٤مظ 

 232ٜم٤مسمٚم٦م واحل٤مومظ اسمـ رضم٥م ذم ذيؾ ـمٌ٘م٤مت احل 524:8ذم ُمرآة اًمزُم٤من 

قمغم أٟمف يمثػمًا ُم٤م يتّمحػ اؾمؿ اًمرضمؾ قمٚمٞمف ومٞمجٝمٚمف ويرد طمديثف ورسمام 

ي٘مقل ٓ يّمح ذم هذا اًم٤ٌمب رء سمٛمجرد اًمٜمٔمر إمم ؾمٜمد خمتٚمؼ وإن صح 

 ا.هـاعمتـ سمٓمريؼ أظمرى ومٞمٙمقن فم٤مهر يمالُمف ُمقىمٕم٤ًم ذم اًمٖمٚمط ًممظمذيـ سمف 
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 وي٘مقل اًمٕمالُم٦م اعمحدث اًمٜم٤مىمد قمٌد احلل اًمٚمٙمٜمقي ذم اًمرومع

: يمثػمًا ُم٤م دمد ذم اعمٞمزان وهمػمه ُمـ يمت٥م أهؾ اًمِم٤من 405واًمتٙمٛمٞمؾ صـ

ٟمف ٓ يت٤مسمع قمٚمٞمف وىمد رد قمٚمٞمف اًمٕمٚمامء ذم ٠مذم اجلرح اعمٜم٘مقل قمـ اًمٕم٘مٞمكم سم

يمثػم ُمـ اعمقاوع قمغم ضمرطمف سم٘مقًمف ٓ يت٤مسمع قمٚمٞمف وقمغم دم٤مهه ذم اًمٙمالم 

 ذم اًمث٘م٤مت إصم٤ٌمت.

ًمٙمٜمف ؿمد اًمٜمٙمػم قمٚمٞمف ذم شمرمج٦م واًمذهٌل وإن أيمثر قمٜمف اًمٜم٘مؾ ذم يمتٌف 

قمكم اسمـ اعمديٜمل طمٞم٨م ىم٤مل: هذا أسمق قمٌداهلل اًمٌخ٤مري وٟم٤مهٞمؽ سمف ىمد ؿمحـ 

صحٞمحف سمحدي٨م قمكم سمـ اعمديٜمل وىم٤مل ُم٤م اؾمتّمٖمرت ٟمٗمز سملم يدي 

 أطمد ُمـ اًمٕمٚمامء إٓ سملم يدي اسمـ اعمديٜمل.

وًمق شمرك طمدي٨م قمكم وص٤مطمٌف حمٛمد وؿمٞمخف قمٌد اًمرزاق وقمثامن 

راهٞمؿ سمـ ؾمٕمد وقمٗم٤من وأسم٤من اًمٕمٓم٤مر وإهائٞمؾ وأزهر اًمًامن اسمـ ؿمٞم٦ٌم وإسم

ومهز سمـ أؾمد وصم٤مسم٧م اًمٌٜم٤مين وضمرير سمـ قمٌد احلٛمٞمد ًمٖمٚم٘مٜم٤م اًم٤ٌمب واٟم٘مٓمع 

 اخلٓم٤مب وعم٤مشم٧م أصم٤مر واؾمتقًم٧م اًمزٟم٤مدىم٦م وخلرج اًمدضم٤مًمقن.

أومام ًمؽ قم٘مؾ ي٤م قم٘مٞمكم؟ أشمدري ومٞمٛمـ شمتٙمٚمؿ وإٟمام شمٌٕمٜم٤مك ذم ذيمر هذا 

زيػ ُم٤م ىمٞمؾ ومٞمٝمؿ يم٠مٟمؽ ٓ شمدري أن يمؾ واطمد ُمـ اًمٜمٛمط ًمٜمذب قمٜمٝمؿ وًمٜم

ه١مٓء أوصمؼ ُمٜمؽ سمٓمٌ٘م٤مت؟! سمؾ وأوصمؼ ُمـ صم٘م٤مت يمثػميـ مل شمقردهؿ ذم 

 يمت٤مسمؽ.

ومٝمذا مم٤م ٓ يرشم٤مب ومٞمف حمدث وإٟمام أؿمتٝمل أن شمٕمرومٜمل ُمـ هق اًمث٘م٦م 

إذا  –اًمث٧ٌم اًمذي ُم٤م همٚمط وٓ اٟمٗمرد سمام ٓ يت٤مسمع قمٚمٞمف؟ سمؾ اًمث٘م٦م احل٤مومظ 

أرومع ًمف وأيمٛمؾ ًمرشمٌتف وأدل قمغم اقمتٜم٤مئف سمٕمٚمؿ إصمر يم٤من  –اٟمٗمرد سم٠مطم٤مدي٨م 

ووٌٓمف دون أىمراٟمف ٕؿمٞم٤مء ُم٤م قمرومقه٤م اًمٚمٝمؿ إٓ أن يتٌلم همٚمٓمف وومهف ذم 

 اًمٌمء ومٞمٕمرف ذًمؽ.

اًمٙم٤ٌمر واًمّمٖم٤مر ُم٤م ومٞمٝمؿ أطمد إٓ ط وم٤مٟمٔمر إمم أصح٤مب رؾمقل اهلل 

ت٤مسمٕمقن وىمد اٟمٗمرد سمًٜم٦م أومٞم٘م٤مل ًمف هذا احلدي٨م ٓ يت٤مسمع قمٚمٞمف؟ ويمذًمؽ اًم

يمؾ واطمد قمٜمده ُم٤م ًمٞمس قمٜمد أظمر ُمـ اًمٕمٚمؿ وُم٤م اًمٖمرض هذا وم٢من هذا 
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ُم٘مرر ذم قمٚمؿ احلدي٨م قمغم ُم٤م يٜمٌٖمل وإنَّ شمٗمرد اًمث٘م٦م اعمت٘مـ ُيٕمد صحٞمح٤م 

همري٤ٌم وإنَّ شمٗمرد اًمّمدوق وُمـ دوٟمف ُيٕمد ُمٜمٙمرًا وإنَّ إيمث٤مر اًمراوي ُمـ 

 وك احلدي٨م.إطم٤مدي٨م اًمتل ٓ يقاومؼ قمٚمٞمٝم٤م ًمٗمٔم٤ًم أو إؾمٜم٤مدًا يّمػمه ُمؽم

صمؿ ُم٤م يمؾ ُمـ ومٞمف سمدقم٦م أو ًمف هٗمقة أو ذٟمقب ُي٘مدح سمام يقهـ طمديثف 

 وٓ ُمـ ذط اًمث٘م٦م أن يٙمقن ُمٕمّمقُم٤ًم ُمـ اخلٓم٤مي٤م واخلٓم٠م.

اًمذيـ ومٞمٝمؿ أدٟمك سمدقم٦م أو هلؿ  –وًمٙمـ وم٤مئدة ذيمرٟم٤م يمثػمًا ُمـ اًمث٘م٤مت 

أن يٕمرف أن همػمهؿ أرضمح ُمٜمٝمؿ وأوصمؼ  –أوه٤مم يًػمة ذم ؾمٕم٦م قمٚمٛمٝمؿ 

 وم٤مومٝمؿ واهلل ا.هـوٝمؿ أو ظم٤مًمٗمٝمؿ ومزن إؿمٞم٤مء سم٤مًمٕمدل واًمقرع إذا قم٤مر

 أقمٚمؿ.
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  كتاب السنة المنسوب إلى عبد الل  ه بن أحمد رضي الل  ه عنه 
أىمقل إن اإلُم٤مم أمحد ريض اهلل قمٜمف إُم٤مم ُمـ أئٛم٦م اعمًٚمٛملم ًمٞمس 

قمٜمده ُم٤م يِمٞمٜمف ٓ قمٛماًل وٓ اقمت٘م٤مدًا وإن طم٤مول سمٕمض أصح٤مسمف ؿمٞمٜمف 

ه قمٚمٞمف يمام ٟمص قمغم ذًمؽ احل٤مومظ احلٜمٌكم أسمق اًمٗمرج اسمـ سم٤مظمتالق ُم٤م اظمتٚم٘مق

  402إمم صـ97اجلقزي ذم دومع ؿمٌف اًمتِمٌٞمف اٟمٔمر دومع ؿمٌف اًمتِمٌٞمف صـ

 وُمـ مجٚم٦م ٟمٔمؿ ٓسمـ اجلقزي ىم٤مل ردًا قمغم اعمجًٛم٦م:
 

 وىم٤مًمقا اًمذي ىمٚمٜم٤مه ُمذه٥م أمحد

 

 ومامل إمم شمّمدي٘مٝمؿ ُمـ سمف ضمٝمؾ

 وص٤مر إقم٤مدي ىم٤مئٚملم ًمٙمٚمٜم٤م 

 

 ٟم٤م اًمّمح٥م واخلؾُمِمٌٝم٦م ىمد ض

 وم٘مد ومْمحقا ذاك اإلُم٤مم سمجٝمٚمٝمؿ 

 

 وُمذهٌف اًمتٜمزيف ًمٙمـ هؿ اظمتٚمق

 ًمٕمٛمري ًم٘مد أدريم٧م ُمٜمٝمؿ ُمِم٤مخي٤مً  

 

 وأيمثر ُمـ أدريمتٝمؿ ُم٤م هلؿ قم٘مؾ

 وُم٤م زًم٧م أضمٚمقا قمٜمدهؿ يمؾ ظمّمٚم٦م 

 

 ُمـ اإلقمت٘م٤مد اًمرذل يمل جيٛمع اًمِمٛمؾ

 شمًٛمقا سم٠مًم٘م٤مب وٓ قمٚمؿ قمٜمدهؿ 

 

 ُمقائدهؿ ٓ طمرم ومٞمٝم٤م وٓ طمؾ

 ٤مؾ سم٘مٚمٝمؼ اخلُمقائدهؿ ٓ يٚمح 

 

 وإن ؿمئ٧م ٓ ظمؾ ًمدهيؿ وٓ سم٘مؾ

وأُم٤م اسمٜمف قمٌداهلل ومٝمق اًمذي أظمرج ًمٚمٜم٤مس اعمًٜمد وقمٌداهلل هذا مل يرو  

قمٜمف أصح٤مب إصقل اًمًت٦م همػم اًمٜم٤ًمئل ُمع أهنؿ يروون قمٛمـ هق أصٖمر 

ؾمٜم٤ًم ُمٜمف واًمٜم٤ًمئل طمٞمٜمام روى قمٜمف مل يرو قمٜمف إٓ طمديثلم وقمٌداهلل سمـ أمحد 

ىمد ورث ُمٙم٤مٟم٦م أسمٞمف ذم ىمٚمقب اًمرواة. وقمغم يمٍؾ ومٝمق قم٤ممل ُمـ قمٚمامء 

 اعمًٚمٛملم.
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ويمت٤مب اًمًٜم٦م هذا اًمذي هق يمت٤مب اًمزيغ ُمٜمًقب إمم اإلُم٤مم قمٌداهلل 

سمـ اإلُم٤مم أمحد ٕن راويف قمٜمف وهق أسمق اًمٜمٍم حمٛمد سمـ احلًـ سمـ ؾمٚمٞمامن 

سمـ ظم٤مًمد  اًمًٛم٤ًمر ويمذا اًمراوي قمٜمف وهق أسمق قمٌداهلل حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ

اهلروي جمٝمقٓن ًمٞم٧ًم هلام شمرمج٦م ُمٕمرووم٦م سمؾ سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ ؾمٜمد 

اًمٙمت٤مب وم٤مًمٙمٗمري٤مت واًمْمالٓت اعمقضمقدة ومٞمف واًمتل أٟم٘مؾ سمٕمْمٝم٤م ًمٞمٕمرومٝم٤م 

اًم٘م٤مرئ ويٕمرف ُمـ ظمالهل٤م ىمٞمٛم٦م اًمٙمت٤مب يم٤مومٞم٦م ذم إصم٤ٌمت قمدم صح٦م 

اًمٙمت٤مب إمم قمٌداهلل سمـ أمحد ىمٓمٕم٤ًم واًمٙمت٤مب اعمذيمقر ؾمٕمك ذم ـمٌٕمف 

ل سمٙمت٤مب اعمًت نمىمقن إلوم٤ًمد قم٘م٤مئد اعمًٚمٛملم ٕن اًمٙمت٤مب طملم ؾمٛمِّ

اًمًٜم٦م أوم٤مد أن ُم٤م طمقاه ذًمؽ اًمٙمت٤مب هق اًمٕم٘مٞمدة اعمتقارصم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م 

واًمت٤مسمٕملم اعمتٚم٘ملم قم٘مٞمدهتؿ ـمٌ٘م٦م ومٓمٌ٘م٦م ُمـ ظم٤مشمؿ رؾمقل اهلل صٚمقات اهلل 

وؾمالُمف قمٚمٞمف ومٞمٙمقن خم٤مًمٗمف إُم٤م يم٤مومرًا أو ُمٌتدقم٤ًم ومٞمٙمقن مجٞمع ُم٤م طمنمه 

١مًمػ ذم يمت٤مسمف مهذه اعمث٤مسم٦م ذم ٟمٔمره ومال طم٤مضم٦م إمم ُمٜم٤مىمِمتف ومٞمام ؾم٤مىمف ُمـ اعم

إؾم٤مٟمٞمد ٕٟمف ًمق مل يٕمت٘مد أن يمؾ ُم٤م ومٞمف هق آقمت٘م٤مد اًمّمحٞمح دائر أُمر ُمـ 

خي٤مًمٗمف سملم أن يٙمقن يم٤مومرًا أو ُمٌتدقم٤م قمٜمده عم٤م وٛمٜمف يمت٤مسمف اعمذيمقر هذا ُم٤م 

ٟمؼمئ اإلُم٤مم قمٌداهلل يٗمٞمده شمًٛمٞم٦م اًمٙمت٤مب سمٙمت٤مب اًمًٜم٦م وذم احل٘مٞم٘م٦م ٟمحـ 

 سمـ أمحد ُمـ أن يٙمقن ىم٤مل هذه اًمٙمٗمري٤مت أو اًمْمالٓت.

وه٤مك ٟمامذج ُمـ يمت٤مب اًمًٜم٦م اعمٜمًقب ًمٕمٌد اهلل سمـ أمحد ًمتٕمرف 

 طم٘مٞم٘م٦م إُمر:

ڈ ژ ژ  ﴿ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  42ظمؼم  44ىم٤مل صـ -4
ؾمتقاء إٓ سم٤مجلٚمقس. أىمقل إن مل يٙمـ هذا حمض ومٝمؾ يٙمقن آ ﴾ڑ

 ال أدري ُم٤م اًمتجًٞمؿ واًمتِمٌٞمف.اًمتجًٞمؿ واًمتِمٌٞمف وم

)إن اهلل يٛمًؽ اًمًٛمقات قمغم ط: ذم ىمقًمف  304ظمؼم 63صـ -2

أصٌع( ىم٤مل أيب وضمٕمؾ حيٞمك يِمػم سم٠مص٤مسمٕمف وأراين أيب يمٞمػ ضمٕمؾ حيٞمك 

يِمػم سم٠مص٤مسمٕمف يْمع إصٌٕم٤ًم إصٌٕم٤ًم طمتك أشمك قمغم آظمره٤م أىمقل ىم٤مشمؾ اهلل 

 ىم٤مئٚمٝم٤م.
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ذم ىمقًمف ط  ؾم٤مق سمًٜمده إمم أٟمس قمـ اًمٜمٌل 347ظمؼم  65صـ -3

ىم٤مل هٙمذا وأؿم٤مر  [443﴾ ]إقمراف: ى ائ ائ ەئ  شمٕم٤ممم ﴿

طمدي٨م اإلهاء وومٞمف )ومٚمام ضم٤مء  324ظمؼم  66سمٓمرف اخلٜمٍم حيٙمٞمف( صـ

وهق يّمكم؟...... ط اًمًامء اًم٤ًمسمٕم٦م ىم٤مل ضمؼميؾ إن اهلل يّمكم ىم٤مل اًمٜمٌل 

)إذا شمٙمٚمؿ اهلل ؾمٛمع ًمف صقت يمحجر اًمًٚمًٚم٦م  350ظمؼم  74اًمخ( صـ

 قمغم اًمّمٗمقان(.

ىم٤مًم٧م سمٜمق إهائٞمؾ عمقؾمك سمام ؿمٌٝم٧م صقت رسمؽ  358ظمؼم 72صـ

طملم يمٚمٛمؽ ُمـ هذا اخلٚمؼ ىم٤مل ؿمٌٝم٧م صقشمف سمّمقت اًمرقمد طملم ٓ 

ُمٙم٨م ُمقؾمك أرسمٕملم يقُم٤ًم ٓ يراه أطمد إٓ ُم٤مت  359ظمؼم72يؽمضمع. صـ

 ُمـ ٟمقر رب اًمٕم٤معملم أىمقل هذا هق اًمٙمٗمر سمٕمٞمٜمف. 

 .....هذا يمت٤مب اهلل سمٞمده ًمٕمٌده ُمقؾمك 394ظمؼم  77صـ -4

 ﴾ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ  ﴿ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  406ظمؼم  79صـ

[ ىم٤مل إن اًمّمخرة اًمتل حت٧م إرض اًم٤ًمسمٕم٦م وُمٜمتٝمك اخلٚمؼ 255]اًمٌ٘مرة:

قمغم أرضم٤مئٝم٤م أرسمٕم٦م ُمـ ُمالئٙم٦م ًمٙمؾ ُمٚمؽ ُمٜمٝمؿ أرسمٕم٦م وضمقه وضمف رضمؾ 

ووضمف أؾمد ووضمف ٟمن ووضمف صمقر وهؿ ىمٞم٤مم ىمد أطم٤مـمقا سم٤مٕرض 

 حت٧م اًمٕمرش ىم٤مل وهق واًمًٛمقات ورؤوؾمٝمؿ حت٧م اًمٙمرد واًمٙمرد

ىمقًمف إن اًمرمحـ ًمٞمث٘مؾ  864ظمؼم  464واوع رضمٚمٞمف قمغم اًمٙمرد. صـ

قمغم محٚم٦م اًمٕمرش ُمـ أول اًمٜمٝم٤مر إذا ىم٤مم اعمنميمقن طمتك إذا ىم٤مم اعمًٌحقن 

 ظمٗمػ قمـ محٚم٦م اًمٕمرش.

يمت٥م اهلل اًمتقراة عمقؾمك سمٞمده وهق ُمًٜمد فمٝمره  884ظمؼم 464صـ

 إمم اًمّمخرة ذم أًمقاح ُمـ در.......

إن اهلل إذا أراد أن خيقف قم٤ٌمده أسمدى قمـ سمٕمْمف  905ظمؼم 469صـ

 إمم إرض......

 ظمٚمؼ اهلل اعمالئٙم٦م ُمـ ٟمقر اًمذراقملم واًمّمدر. 920ظمؼم  474صـ

ىم٤مل ي٘مقل: أدٟمف أدٟمف  ﴾ېئ ىئ ىئ ىئ  ﴿ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم  924ظمؼم 
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طمتك يْمع سمٕمْمف قمٚمٞمف وذم ظمؼم  922إمم ُمقوع اهلل أقمٚمؿ سمف وذم ظمؼم 

ۇئ  ﴿ذم ىمقل اهلل  978ظمؼم  485ف صـطمتك ي٠مظمذ سم٘مدُم 923
ىم٤مل ويده إظمرى ظمٚمق ًمٞمس ومٞمٝم٤م [ 67]اًمزُمر: ﴾ۇئ ۆئۆئ 

ذم سمٞم٤من  489ٓ ي٠مُمـ داود طمتك يْمع يده ذم يده صـ 984رء وذم ظمؼم 

 دٟمق اًمٕمٌد ىم٤مل طمتك ي٠مظمذ سمح٘مقه. 

وهذا ىمٚمٞمؾ ُمـ يمثػم وم٘مؾ زم سمرسمؽ أعمثؾ هذا اًمٙمت٤مب ىمٞمٛم٦م!!! أدمقز 

واهلل ٓ دمقز ىمراءشمف وٓ حتؾ روايتف وٓ شمّمح ىمراءشمف وحتؾ روايتف؟ ٓ 

ٟمًٌتف إمم قم٤مُمل ُمـ قمقام اعمقطمديـ ومْماًل إمم قمٌداهلل سمـ أمحد رمح٦م اهلل 

قمٚمٞمٝمام وم٘م٤مشمؾ اهلل ٟم٤مذ هذا اًمٙمت٤مب وـم٤مسمٕمف وحم٘م٘مف واعمروج ًمف سملم 

صٗمقف اعمًٚمٛملم وذم هذا اًم٘مدر يمٗم٤مي٦م ًمذًمؽ يمؾ ُم٤م ٟم٘مٚمف اعم١مًمػ ُمـ هذا 

ٞمف ومل أؿمتٖمؾ سمدراؾم٦م إؾمٜم٤مده إيمتٗم٤مًء سمً٘مقط اًمٙمت٤مب اًمٙمت٤مب مل أقمرج قمٚم

 ُمـ أصٚمف وهلل احلٛمد واعمٜم٦م.
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  «ابن عدي وكتابه الكامل»
اسمـ قمدي هق احل٤مومظ اًمٙمٌػم أسمق أمحد قمٌداهلل سمـ قمدي اجلرضم٤مين 

ؾمٜم٦م ىم٤مل  88هـ قمـ  365هـ اعمتقرم ؾمٜم٦م 277اًمِم٤مومٕمل اعمقًمقد ؾمٜم٦م 

ُمؾ ٓسمـ قمدي يمالُم٤ًم يمثػمًا قمـ اًمٕمالُم٦م اًمٙمقصمري رمحف اهلل: ٟمجد ذم اًمٙم٤م

هقى ذم ؾم٤مدشمٜم٤م أئٛم٦م اًمٗم٘مف ًمتٕمّمٌف اعمذهٌل قمـ ضمٝمؾ ُمع ؾمقء اعمٕمت٘مد اٟمٔمر 

ٟمٔمرت »ىمقًمف ذم إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد سمـ أيب حيٞمك إؾمٚمٛمل ؿمٞمخ اًمِم٤مومٕمل 

اًمٙمثػم ُمـ طمديثف ومٚمؿ أضمد ًمف طمديث٤م ُمٜمٙمرًا ُمع أٟمؽ شمٕمٚمؿ أىمقال أهؾ اًمٜم٘مد 

ُمدين راوميض ضمٝمٛمل ىمدري ٓ يٙمت٥م » ومٞمف يم٠ممحد واسمـ طم٤ٌمن ىم٤مل اًمٕمجكم

وًمقٓ أن اًمِم٤مومٕمل يم٤من يٙمثر ُمٜمف ىمدر إيمث٤مره ُمـ ُم٤مًمؽ عم٤م ؾمٕمك ش طمديثف

 اسمـ قمدي ذم شم٘مقي٦م أُمره اؾمتٜم٤مدًا إمم ُمثؾ ىمقل اسمـ قم٘مده.

وٓ أدري يمٞمػ يٜمٓمٚمؼ ًم٤ًمن اسمـ قمدي سم٤مٓؾمتٖمٜم٤مء قمـ قمٚمؿ ُمثؾ 

ًمٗم٘مف ًمٙمـ حمٛمد سمـ احلًـ؟ وإُم٤مُمف مل يًتٖمـ قمـ قمٚمٛمف سمؾ سمف خترج ذم ا

اعمتِمٌع سمام مل يٕمط يًتٖمٜمل قمـ قمٚمؿ يمؾ قم٤ممل ُمت٘مٛم٘ماًم ذم ضمٝمالشمف همػم ٟم٤مفمر 

ئٛمتٜم٤م يمٚمٝمؿ أهلٛمٝمؿ اهلل أإمم ُم٤م وراءه وأُم٤مُمف وهٙمذا يّمٜمع ُمع ؾم٤مئر 

 ؾمٌح٤مٟمف ُم٤ًمحمتف.

وُمـ ُمٕم٤مي٥م يم٤مُمؾ اسمـ قمدي ـمٕمٜمف ذم اًمرضمؾ سمحدي٨م ُمع أن آومتف 

ًمذهٌل ذم ُمقاوع اًمراوي قمـ اًمرضمؾ دون اًمرضمؾ ٟمٗمًف وىمد أىمر سمذًمؽ ا

 وم٘مف أهؾ اًمٕمراق وطمديثٝمؿ. 402وصـ 404ُمـ اعمٞمزان ا. هـ صـ

أىمقل ُمٜمٝم٤م ُم٤م ىم٤مًمف اًمذهٌل ذم اعمٞمزان ذم شمرمج٦م قمٌد اًمٕمزيز سمـ أيب رواد 

ومٌٕمد أن ؾم٤مق اًمذهٌل ومٞمٝم٤م طمديث٤ًم سم٤مـماًل ُمـ ـمريؼ اسمـ قمدي إمم قمٌداًمٕمزيز 

مج٦م اًمرضمؾ سمـ أيب رواد ىم٤مل هذا ُمـ قمٞمقب يم٤مُمؾ اسمـ قمدي ي٠ميت ذم شمر

ث سمف ىمط وإٟمام ووع ُمـ سمٕمده.  سمخؼم سم٤مـمؾ ٓ يٙمقن طمدَّ
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وُمٜمٝم٤م ذم شمرمج٦م هم٤مًم٥م سمـ ظمٓم٤مف اًمٌٍمي ىم٤مل اًمذهٌل ذم اعمٞمزان 

سمٕمد أن ؾم٤مق طمديث٤ًم ُمقوققم٤ًم أورده اسمـ قمدي ذم شمرمجتف ومام أٟمّمػ اسمـ 

قمدي ذم إطمْم٤مره هذا احلدي٨م ذم شمرمج٦م هم٤مًم٥م وهم٤مًم٥م ُمـ رضم٤مل 

 محد سمـ طمٜمٌؾ صم٘م٦م صم٘م٦م.اًمّمحٞمحلم وىمد ىم٤مل ومٞمف أ

ومم٤م يٜمٌٖمل اإلؿم٤مرة إًمٞمف أن اسمـ قمدي رمحف اهلل ًمف ظمٓم٦م ؾم٤مر قمٚمٞمٝم٤م 

ف وضمالًمتف سم٠مدٟمك ًملم ت٘مصمذم يم٤مُمٚمف وهل أٟمف يذيمر ذم يم٤مُمٚمف ُمـ شمٙمٚمؿ ومٞمف ُمع 

ومقضمقد اًمرضمؾ ذم يم٤مُمؾ اسمـ قمدي ٓ يٕمٜمل رده واًمٓمٕمـ ومٞمف ومٝم٤م هق اسمـ 

 صم٘م٦م.قمدي ذيمر ذم يم٤مُمٚمف ضمٕمٗمر سمـ إي٤مس اًمقاؾمٓمل وهق 

 وذيمر محٞمد سمـ هالل وهق صم٘م٦م أطمد إضمٚم٦م.

 وذيمر صم٤مسم٧م اًمٌٜم٤مين وصم٤مسم٧م صم٤مسم٧م يم٤مؾمٛمف.

 وذيمر أمحد سمـ ص٤مًمح اعمٍمي وهق صم٘م٦م.

 وذيمر أؿمٕم٨م سمـ قمٌد اعمٚمؽ احلٛمراين وهق أطمد إضمٚم٦م.

 وذيمر أمحد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ قم٘مدة وذيمر قمٌداهلل اًمٌٖمقي ومه٤م صم٘مت٤من.

 ُمقاـمـ ُمتٕمدده ُمـ وىمد ٟمص اسمـ قمدي قمغم سمٞم٤من هذا اعمٜمٝم٤مج ذم

يم٤مُمٚمف ُمٜمٝم٤م ىمقًمف ذم شمرمج٦م أيب اًم٘م٤مؾمؿ قمٌداهلل اًمٌٖمقي ًمقٓ أين ذـم٧م أن 

يمؾ ُمـ شمٙمٚمؿ ومٞمف ُمتٙمٚمؿ ذيمرشمف وإٓ يمٜم٧م ٓ أذيمره وٟم٘مؾ قمٜمف هذه اًمٕم٤ٌمرة 

 احل٤مومظ اًمذهٌل ذم شمرمج٦م أيب اًم٘م٤مؾمؿ ذم شمذيمرة احلٗم٤مظ.

ذم وذيمر اًمزيـ اًمٕمراىمل ذم ذح أًمٗمٞمتف وهق يتٙمٚمؿ قمـ ُم٤م صٜمػ 

ن إاسمـ قمدي وًمٙمٜمف ذيمر ذم يمت٤مسمف اًمٙم٤مُمؾ يمؾ ُمـ شمٙمٚمؿ ومٞمف و»٤مء ٗماًمْمٕم

ٟمف مل يذيمر أطمدًا ُمـ يم٤من صم٘م٦م وشمٌٕمف قمغم ذًمؽ اًمذهٌل ذم اعمٞمزان إٓ أ

 ش.ئٛم٦م اعمتٌققملم.....اًمّمح٤مسم٦م وإ

وىم٤مل اًمًخ٤موي ذم ذح إًمٗمٞم٦م ذم سمٞم٤من ُم٤م ُأًمػ ذم اًمْمٕمٗم٤مء وٕيب 

ٙمت٥م اعمّمٜمٗم٦م ىمٌٚمٝم٤م وأضمٚمٝم٤م ًمٙمٜمف أمحد سمـ قمدي ذم يم٤مُمٚمف وهق أيمٛمؾ اًم

 شمقؾمع ًمذيمره يمؾ ُمـ شمٙمٚمؿ ومٞمف وإن يم٤من صم٘م٦م اهـ.

 أىمقل وُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ ذيمر اسمـ قمدي ٕيب طمٜمٞمٗم٦م ذم اًمٙم٤مُمؾ.
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سمـ قمدي ذم اعمجٚمد اًم٤ًمسمع ُمـ اوأسمق طمٜمٞمٗم٦م شم٘مع شمرمجتف ذم يم٤مُمؾ 

 .2479إمم صـ 2472صـ

أيب طمٜمٞمٗم٦م واعمآظمذ قمغم اسمـ قمدي ذم هذا اًم٤ٌمب أٟمف زقمؿ ظمٓم٠م اإلُم٤مم 

صمؿ مل  –ذم قم٤مُم٦م ُمروي٤مشمف اًم٤ٌمًمٖم٦م قمٜمد اسمـ قمدي صمالث ُمئ٦م طمدي٨م وم٠ميمثر 

يًتدل قمغم زقمٛمف هذا إٓ سمذيمر ؾمت٦م أطم٤مدي٨م ادقمك ظمٓم٠م اإلُم٤مم ومٞمٝم٤م 

واًمقاىمع أن اخلٓم٠م ذم سمٕمض شمٚمؽ إطم٤مدي٨م ُمـ أطمد اًمرواة اًمٜم٤مزًملم قمـ 

ُمـ  يمٕم٤مدشمف ذم اًمٓمٕمـ ذم اًمِمٞمخ ُمع أن أوم٦م –اإلُم٤مم وقمزاه اسمـ قمدي 

ُمع اًمٕمٚمؿ أن إسِم٤مء سمـ ضمٕمٗمر »إمم اإلُم٤مم ُم٤ٌمذة  –أطمد اًمرواة قمٜمف 

اًمٜمجػمُمل ووع قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م أيمثر ُمـ صمالصمامئ٦م طمدي٨م ُم٤م طمدث مه٤م أسمق 

صمؿ أن اًمًت٦م  4جمٚمد420أٟمٔمر ًم٤ًمن اعمٞمزان ذم شمرمج٦م إسِم٤مء صـش طمٜمٞمٗم٦م ىمط

 طمٞم٨م إطم٤مدي٨م اًمتل ٟم٥ًم اخلٓم٠م ومٞمٝم٤م إمم أيب طمٜمٞمٗم٦م ٓ ظمٓم٠م ومٞمٝم٤م أصالً 

 شمقسمع اإلُم٤مم ومٞمٝم٤م ُمـ ضمٝم٦م اًمث٘م٤مت إصم٤ٌمت.

وقمغم يمؾ وم٤مسمـ قمدي يمام ي٘مقل اًمٙمقصمري ذم شم٠مٟمٞم٥م اخلٓمٞم٥م: قمغم 

سمٕمده قمـ اًمٗم٘مف واًمٜمٔمر واًمٕمٚمقم اًمٕمرسمٞم٦م ـمقيؾ اًمٚم٤ًمن ذم أيب طمٜمٞمٗم٦م 

وأصح٤مسمف صمؿ عم٤م اشمّمؾ سم٠ميب ضمٕمٗمر اًمٓمح٤موي وأظمذ قمٜمف حتًٜم٧م طم٤مًمتف 

 طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل. يًػمًا طمتك أًمػ ُمًٜمدًا ذم أطم٤مدي٨م أيب
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  الخطيب البغدادي وكتابه تاريخ بغداد
هـ 392هق احل٤مومظ أسمق سمٙمر أمحد سمـ قمكم سمـ صم٤مسم٧م اخلٓمٞم٥م وًمد 

 هـ463وشمقذم 

ٟمِم٠م طمٜمٌٚمٞم٤ًم صمؿ أصٌح ؿم٤مومٕمٞم٤ًم أًمػ شم٤مريخ سمٖمداد وهق ُمـ ضمٞم٤مد يمتٌف 

إّٓ أٟمف ؿم٤مٟمف سمٛمت٤مسمٕم٦م اهلقى ذم شمراضمؿ يمثػم ُمـ ىم٤مدة اًمٕمٚمؿ ُمـ همػم ُمذهٌف 

ف احل٤مومظ اسمـ اجلقزي ذم ئشمّمدى ًمٚمرد قمٚمٞمف وسمٞم٤من أوه٤مُمف وأظمٓم٤موىمد 

ُمقاـمـ ُمتٕمددة ُمـ يمتٌف ُمٜمٝم٤م يمت٤مب اًمتح٘مٞمؼ ويمذًمؽ ؾمٌط سمـ اجلقزي ذم 

 ُمرآة اًمزُم٤من.

ىم٤مل إؾمامقمٞمؾ اسمـ أيب اًمٗمْمؾ وهق أطمد أئٛم٦م احلدي٨م صمالصم٦م ُمـ 

احلٗم٤مظ ٓ أطمٌٝمؿ ًمِمدة شمٕمّمٌٝمؿ وىمٚم٦م إٟمّم٤مومٝمؿ: احل٤ميمؿ أسمق قمٌداهلل وأسمق 

ؿ إصٗمٝم٤مين وأسمق سمٙمر اخلٓمٞم٥م ذيمره اسمـ اجلقزي ذم اًمًٝمؿ اعمّمٞم٥م ٟمٕمٞم

صمؿ ىم٤مل: وأُم٤م اخلٓمٞم٥م وم٢مٟمف زاد قمٚمٞمٝمام ذم اًمتٕمّم٥م وؾمقء اًم٘مّمد وهلذا مل 

 ي٤ٌمرك ذم يمتٌف وٓ يٙم٤مد يٚمتٗم٧م إًمٞمٝم٤م وهل يمت٥م طم٤ًمن اهـ.

وأقمٔمؿ ُم٤م ذم شم٤مريخ سمٖمداد ًمٚمخٓمٞم٥م ُمـ اًمٌالء اعمث٤مًم٥م اًمتل أورده٤م 

 إقمٔمؿ ُمـ يمت٤مسمف اعمذيمقر.ذم شمرمج٦م اإلُم٤مم 

 325ُمـ شم٤مريخ سمٖمداد ُمـ صـ 43وشمرمج٦م أيب طمٜمٞمٗم٦م شم٘مع ذم اعمجٚمد 

وهل أـمقل شمرمج٦م ذم شم٤مريخ سمٖمداد إـمالىم٤م اسمتدأ اخلٓمٞم٥م  426إمم صـ

شمرمج٦م اإلُم٤مم سمٙمالم ـمٞم٥م وصمٜم٤مء مجٞمؾ قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م وذيمر ومّمقًٓ ذم 

عمح٤مؾمـ سمام ُمٜم٤مىمٌف وومج٠مة ي٘مٚم٥م ٕيب طمٜمٞمٗم٦م فمٝمر اعمجـ ويٓمٛمس شمٚمؽ ا

 طمِمده ُمـ اعمث٤مًم٥م اًمتل سمرأ اهلل ؾم٤مطم٦م اإلُم٤مم إقمٔمؿ ُمٜمٝم٤م.

وٓ ؿمؽ قمٜمدٟم٤م أن اخلٓمٞم٥م ُم١مرخ ذم يمت٤مسمف اًمذي شمرضمؿ ومٞمف ٕيب 

طمٜمٞمٗم٦م وهمػمه وٓ ًمقم قمٚمٞمف أن يذيمر يمؾ ُم٤م ىمٞمؾ ذم اعمؽمضمؿ ًمف ُمـ ُمٜم٤مىم٥م 

 وُمث٤مًم٥م وًمٙمـ اعم١ماظمذات قمغم اخلٓمٞم٥م شمٙمٛمـ ذم:
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 اعمٜم٤مىم٥م قمغم همػم قم٤مدشمف ذم سم٤مىمل شمرضمٞمحف ًمّمح٦م اعمث٤مًم٥م قمغم -4

 اًمؽماضمؿ.

مل يٚمتزم سم٢ميراد يمؾ ُم٤م ىمٞمؾ ذم اعمؽمضمؿ ًمف قمٜمدُم٤م شمرضمؿ ًمٚمِم٤مومٕمل  -2

وأمحد وم٢مٟمف مل يذيمر آ اعمٜم٤مىم٥م وأقمرض قمـ اعمث٤مًم٥م وهذا هق اًمالئؼ مهام 

وسم٠مُمث٤مهلام ومٙم٤من يٜمٌٖمل أن يٚمتزم ذًمؽ ُمع أيب طمٜمٞمٗم٦م اًمذي أىمر سمٗمْمٚمف 

 اًمِم٤مومٕمل وأمحد أدسم٤ًم.

سمٞم٤من اخلٓمٞم٥م وٕمػ احلدي٨م وقمٚمتف إن يم٤من ومٞمف ُمٜم٘م٦ٌم ٕيب  -3

طمٜمٞمٗم٦م قمغم همػم قم٤مدشمف ذم سم٘مٞم٦م اًمؽماضمؿ وؾمٙمقشمف قمـ اًمقاهٞم٤مت 

 اعمقوققم٤مت اعمذيمقرة ذم اعمث٤مًم٥م.

ظمتٛمف شمرمج٦م أيب طمٜمٞمٗم٦م سمرؤي٤م ؾمٞمئ٦م ًمٞمقهؿ اًم٘م٤مرئ أن هذه طم٘مٞم٘م٦م  -4

ٞم٥م أئٛم٦م اإلُم٤مم قمٜمده وم٤مهلل طمًٞمٌف ومٞمام ومٕمؾ وًم٘مد شمّمدى ًمٚمرد قمغم اخلٓم

يمثػمون ؿم٤مومٕمٞم٦م وطمٜم٤مسمٚم٦م وطمٜمٗمٞم٦م ُمـ ُمت٘مدُملم وُمت٠مظمريـ وُمـ أمجع 

٤من ذم  وأطمًـ ُم٤م وىمٗم٧م قمٚمٞمف ذم ذًمؽ ُم٤م يمتٌف اًمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م حمٛمقد اًمٓمحَّ

يمت٤مسمف: اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي وأصمره ذم قمٚمؿ احلدي٨م وًمإلُم٤مم اًمٙمقصمري رمحف 

 اهلل شم٠مٟمٞم٥م اخلٓمٞم٥م وهق يمت٤مب ٟم٤مومع.
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  ابن حبان
ًٌُتل حمٛمد سمـ  هق اإلُم٤مم احل٤مومظ اعمحدث أسمق طم٤مشمؿ سمـ طم٤ٌمن اًم

هـ أًمػ هذا اعمحدث احل٤مومظ صمالصم٦م يمت٥م 354هـ وشمقذم 280طم٤مشمؿ وًمد 

 ذم اًمتٝمجؿ قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م واًمٓمٕمـ ومٞمف وهل:

 يمت٤مب قمٚمؾ ُمٜم٤مىم٥م أيب طمٜمٞمٗم٦م وُمث٤مًمٌف. -4

 يمت٤مب قمٚمؾ ُم٤م أؾمٜمده أسمق طمٜمٞمٗم٦م. -2

٤مزي أيب طمٜمٞمٗم٦م يمت٤مب اًمتٜمٌٞمف قمغم اًمتٛمقيف يمِمػ ومٞمف قمغم زقمٛمف خم -3

وُم٤م رُمل ومٞمف ُمـ ُمٓم٤مقمـ وىمد أورد ذم يمت٤مب اًمْمٕمٗم٤مء واعمجروطملم ًمف 

مجاًل ُمـ ذًمؽ يًتدل مه٤م ذم زقمٛمف قمغم ُم٤م وراءه٤م ودمٚمد ذم ذًمؽ هم٤مي٦م 

اًمتجٚمد ومل ي٤ٌمل سمذًمؽ ديٜم٤ًم وصٜم٤مقم٦م وهق اعمحدث اعمزيمل اعمجرح اعمٕمدل 

 وم٤مهلل يٖمٗمر ًمف ويٕمٗمق قمٜمف ويتقب قمٚمٞمف ويرمحف.

محف اهلل ذم يمت٤مسمف اعمجروطملم ًٕمػ وُمئتلم وواطمد وم٘مد شمرضمؿ ر

وصمامٟملم رضمال وذيمر ومٞمف اًمْمٕمٗم٤مء واًمٙمذاسملم واعمٌتدقملم واًمزٟم٤مدىم٦م وشمرضمؿ 

ًمٙمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ ومٌٕمض اًمؽماضمؿ ٓ شمزيد قمغم مخ٦ًم أؾمٓمر وأقماله٤م وهق 

اًم٘مٚمٞمؾ ضمدًا مل شمٌٚمغ اًمّمٗمح٦م أو اًمّمٗمحتلم إٓ شمرمج٦م اإلُم٤مم إقمٔمؿ وم٢مهن٤م 

اًمٙمت٤مب قمغم اإلـمالق إذ زادت قمغم قمنم صٗمح٤مت ومٝمل  أـمقل شمرمج٦م ذم

 .73طمتك 64ذم اجلزء اًمث٤مًم٨م ُمـ صٗمح٦م 

وىمد أـم٤مل ذم شمرمجتف ًمٞمٓمٞمؾ اجلرح ومٞمف وذيمر ذم هذا اًمؽممج٦م أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م 

سم٤مؾمقأ إوص٤مف ىم٤مئاًل صمؿ ٟم٤مىماًل وٓ أريد أن أـمٞمؾ هٜم٤م سمٕمرض ٟمامذج ُمـ 

 قم٤ٌمراشمف ٕهن٤م شم٠ميت ُمٕمٜم٤م ذم يمالم اعم١مًمػ.

اًمقىمقف قمٚمٞمٝم٤م يٖمٜمل قمـ ٟم٘مد ؾمٜمده٤م ومال اًمديـ ي٘مٌٚمٝم٤م وٓ  وجمرد

اًمٕمٚمؿ وٓ اًمٕم٘مؾ وقمغم يمؾ أؿمػم هٜم٤م إمم أن اسمـ طم٤ٌمن هق ومٞمٚمًقف أهؾ 

اجلرح واًمتٕمديؾ واًمٙمالم ومٞمف ـمقيؾ اًمذيؾ وأىمؾ ُم٤م ىمٞمؾ ومٞمف ىمقل اسمـ 

 اًمّمالح همٚمط اًمٖمٚمط اًمٗم٤مطمش ذم شمٍمومف.
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سمـ اًمٗمْمؾ  ووصٗمف احل٤مومظ اًمذهٌل ذم ُمٞمزاٟمف ذم شمرمج٦م حمٛمد

اًمًدود قم٤مرم ؿمٞمخ اًمٌخ٤مري سمٕمد شمقصمٞم٘مف ٟم٘ماًل قمـ اًمدارىمٓمٜمل ىمٚم٧م 

ومٝمذا ىمقل طم٤مومظ اًمٕمٍم اًمذي مل ي٠مت سمٕمد اًمٜم٤ًمئل ش اًم٘م٤مئؾ هق اًمذهٌل»

ُمثٚمف وم٤ميـ هذا اًم٘مقل ُمـ ىمقل اسمـ طم٤ٌمن اخل٤ًمف اعمتٝمقر ذم قم٤مرم واٟمٔمر 

إًمٗمٞم٦م  مت٤مم يمالم اًمذهٌل ذم اًمتِمٜمٞمع قمغم اسمـ طم٤ٌمن ذم اعمٞمزان وذم ذح

 ًمٚمٕمراىمل ٟمٗمًف وذم ذطمٝم٤م ًمٚمًخ٤موي.

وىم٤مل اسمـ طمجر ذم اًم٘مقل اعمًدد اسمـ طم٤ٌمن رسمام ضمرح اًمث٘م٦م طمتك 

يم٠مٟمف ٓ يدري ُم٤م خيرج ُمـ رأؾمف وذيمر ُمثٚمف اًمذهٌل ذم اعمٞمزان ذم شمرمج٦م 

أومٚمح سمـ ؾمٕمٞمد اعمدين وىم٤مل اًمذهٌل أيْم٤ًم ذم اعمٞمزان ذم شمرمج٦م ؾمقيد سمـ 

ف قمـ اسمـ ُمٕملم وهمػمه أُم٤م اسمـ طم٤ٌمن وم٠مهف قمٛمرو اًمٙمٚمٌل سمٕمد ٟم٘مٚمف شمقصمٞم٘م

 واضمؽمأ اًمخ يمالُمف.

وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم ُم٘مدُم٦م اًمٗمتح ذم شمرمج٦م ؾم٤ممل إومٓمس 

أومرط اسمـ طم٤ٌمن وم٘م٤مل يم٤من ُمرضمئ٤م ي٘مٚم٥م إظم٤ٌمر ويٜمٗمرد سم٤معمٕمْمالت قمـ »

ىمٚم٧م اًم٘م٤مئؾ هق احل٤مومظ ومٝمذا إُمر ش اًمث٘م٤مت اهتؿ سم٠مُمر ؾمقء وم٘متؾ صؼما

سمـ طم٤ٌمن أٟمف اهتؿ سمف يمقٟمف ُم٤مٕ قمغم ىمتؾ إسمراهٞمؿ اإلُم٤مم اًمًقء اًمذي زقمؿ ا

اسمـ قمكم سمـ قمٌداهلل سمـ قم٤ٌمس وأُم٤م ُم٤م وصٗمف سمف ُمـ ىمٚم٥م إظم٤ٌمر وهمػم 

ذًمؽ ومٛمردود سمتقصمٞمؼ إئٛم٦م ًمف ومل يًتٓمع اسمـ طم٤ٌمن أن يقرد ًمف طمديث٤ًم 

 ا.هـواطمدًا 

وقمغم يمؾ وم٤معمآظمذ قمغم اسمـ طم٤ٌمن يمثػمة أيمتٗمل ُمٜمٝم٤م هٜم٤م سمام ذيمر ُمـ 

٤مدة احلٗم٤مظ قمٚمٞمف سم٤مخلًػ وقمدم ُمٕمروم٦م ُم٤م خيرج ُمـ رأؾمف وُمثؾ هذا ؿمٝم

ٓ ي٘مٌؾ ضمرطمف ذم اإلُم٤مم إقمٔمؿ ًمٙمقن اإلُم٤مم أرومع ُمٜمف سمدرضم٤مت وأوصمؼ 

 ُمٜمف سمٛمٜم٤مزل وهلل احلٛمد.
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إذا عرفت هذا فهاك الكالم عذ الطعون وردودها حسب ترتوب 

 ادًلف: 

 عبدالله بن ادريس: -5
: طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمثامن سمـ أيب 282صـ4جىم٤مل اًمٕم٘مٞمكم رمحف اهلل 

ؿمٞم٦ٌم ىم٤مل: طمدصمٜم٤م أسمق قم٤مُمر قمٌداهلل سمـ سمراد إؿمٕمري ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م قمٌداهلل 

سمـ إدريس ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م وهق ىم٤مئؿ قمغم درضمتف ورضمالن 

 يًتٗمتٞم٤مٟمف ذم اخلروج ُمع إسمراهٞمؿ وهق ي٘مقل هلام اظمرضم٤م اظمرضم٤م. 

سمٜمٗمس  282صـ4ذم ج ٟمٕمؿ هذه اًمرواي٦م ُمقضمقدة قمٜمد اًمٕم٘مٞمكم أقول

اإلؾمٜم٤مد وقمٌداهلل سمـ إدريس هق قمٌداهلل سمـ إدريس سمـ يزيد سمـ قمٌداًمرمحـ 

سمـ إؾمقد إودي اًمزقم٤مومري أسمق حمٛمد اًمٙمقذم ُمـ رضم٤مل اجلامقم٦م ىم٤مل ذم 

اًمت٘مري٥م صم٘م٦م وم٘مٞمف قم٤مسمد ُمـ اًمث٤مُمٜم٦م ُم٤مت ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وشمًٕملم وًمف سمْمع 

 .هـ.وؾمٌٕمقن ا

اًمٙمقوم٦م اًمّم٤محللم قمغم سمطء ُمٜمف  وقمٌداهلل سمـ إدريس هذا أطمد قمٚمامء

ذم اًمٗمٝمؿ وطم٥م اؾمتٓم٤مًم٦م قمغم أهؾ اًمٗمٝمؿ وأهؾ اًمٕمٚمؿ يم٤مٟمقا يت٤ًمحمقن ُمٕمف 

ومٞمام يتٓم٤مول سمف واعم١مًمػ يريد ضمرح اإلُم٤مم إقمٔمؿ سمام ًمٞمس سمجرح أصالً 

ومٖم٤مي٦م ُم٤م ذم اخلؼم أن قمٌداهلل سمـ إدريس ؾمٛمع ومتقى أيب طمٜمٞمٗم٦م ًمٚمرضمٚملم 

هٞمؿ سمـ حمٛمد سمـ احلًـ اًمٕمٚمقي اًمذيـ اؾمتٗمتٞم٤مه ذم اخلروج ُمع إسمرا

سم٤مخلروج وهذا ًمٞمس سمج٤مرح ىم٤مل احل٤مومظ ذم ُم٘مدُم٦م اًمٗمتح ذم شمرمج٦م ُمروان 

سمـ احلٙمؿ ىم٤مل قمروة سمـ اًمزسمػم يم٤من ُمروان ٓ يتٝمؿ ذم احلدي٨م وىمد روى 

قمٜمف ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد اًم٤ًمقمدي اًمّمح٤ميب اقمتامدًا قمغم صدىمف وإٟمام ٟم٘مٛمقا 

رى ُم٤م ضمرى وىمد اقمتٛمد قمٚمٞمف أٟمف ؿمٝمر اًمًٞمػ ذم ـمٚم٥م اخلالوم٦م طمتك ضم

وُمٜمف يٕمٚمؿ أن اًمث٘م٦م ٓ  ا.هـُم٤مًمؽ قمغم طمديثف ورأيف واًم٤ٌمىمقن ؾمقى ُمًٚمؿ 

 جيرح سمِمٝمره اًمًٞمػ قمغم احل٤ميمؿ.
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 عبدالله بن الزبير الحميدي: -5
: أظمؼمٟم٤م اسمـ رزق أظمؼمٟم٤م 432صـ43ىم٤مل اخلٓمٞم٥م رمحف اهلل ج -ا 

قل ٕيب قمثامن سمـ أمحد طمدصمٜم٤م طمٜمٌؾ سمـ إؾمح٤مق ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م احلٛمٞمدي ي٘م

ٓ يٙمٜمل قمـ ذاك وئمٝمره ذم اعمًجد احلرام أسمق ضمٞمٗم٦م  –إذا يمٜم٤مه  –طمٜمٞمٗم٦م 

  ا.هـذم طمٚم٘متف واًمٜم٤مس طمقًمف 

ًمٞمٜمٔمر اًم٘م٤مرئ اًمٙمريؿ إمم ُمٌٚمغ أدب ظمّمقم أيب طمٜمٞمٗم٦م ريض  أقول

اهلل قمٜمف ُمٕمف وم٘مد سمٚمغ مهؿ إُمر إمم اًمتٗمقه سمٛمثؾ هذا اًمًٗمف اًمٗم٤مطمش ويم٠مهنؿ 

)ؾم٤ٌمب اعمًٚمؿ ومًقق وىمت٤مًمف ط: ٦م ُمـ ىمقًمف مل ي٘مٗمقا قمغم ُم٤م صح ذم اًمًٜم

يمٗمر( صمؿ إهنؿ يريدون إصم٤ٌمت هذا اًمٗمحش سمًٜمد ومٞمف حمٛمد سمـ أمحد سمـ رزق 

 اًمذي اظمتٚمػ اًمٞمف اخلٓمٞم٥م سمٕمد أن قمٛمل وهرم.

ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمٙمقصمري رمحف اهلل ُمٕمٚم٘م٤ًم قمغم هذه اًمرواي٦م ذم شم٠مٟمٞم٥م 

ـ سمالي٤م اسمـ اخلٓمٞم٥م ُم٤م ٟمّمف: إن وٌط اسمـ رزق هذه اًمرواي٦م ومل شمٙمـ ُم

اًمًامك أيب قمٛمرو قمثامن سمـ أمحد وٓ ُمـ شمٍموم٤مت طمٜمٌؾ يً٘مط قمٌداهلل 

سمـ اًمزسمػم احلٛمٞمدي سمٛمج٤مهرشمف مهذا اًمٜمٌز اعمحرم وٓ ؾمٞمام ذم اعمًجد احلرام 

واحلٛمٞمدي ُمٕمروف سم٤ٌمًمغ اًمتٕمّم٥م وهجر اًم٘مقل سمؾ يمذسمف حمٛمد اسمـ 

 شمٙمذي٥م أىمقل وظمؼم ا.هـقمٌداحلٙمؿ ذم يمالُمف وإن يم٤من ُمقصم٘م٤م ذم احلدي٨م 

سمـ قمٌد احلٙمؿ ًمٚمحٛمٞمدي ُمذيمقر ذم ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ًمٚمًٌٙمل 

 463وذم شمرمج٦م اًمٌقيٓمل صـ 69ذم شمرمج٦م اسمـ قمٌداحلٙمؿ صـ 2جمٚمد 

شمٜم٤مزع اسمـ قمٌد احلٙمؿ واًمٌقيٓمل جمٚمس اًمِم٤مومٕمل وم٘م٤مل »وٟمص اخلؼم هٜم٤مك 

اًمٌقيٓمل أٟم٤م أطمؼ سمف ُمٜمؽ وىم٤مل أظمر يمذًمؽ ومج٤مء احلٛمٞمدي ويم٤من شمٚمؽ 

سمٛمٍم وم٘م٤مل ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل ًمٞمس أطمد أطمؼ سمٛمجٚمز ُمـ يقؾمػ إي٤مم 

 وًمٞمس أطمد ُمـ أصح٤ميب أقمٚمؿ ُمٜمف. 

 وم٘م٤مل ًمف اسمـ قمٌد احلٙمؿ يمذسم٧م. ىم٤مل ًمف: يمذسم٧م أٟم٧م وأسمقك وأُمؽ.

وهمْم٥م اسمـ قمٌد احلٙمؿ وضمٚمس اًمٌقيٓمل ذم جمٚمس اًمِم٤مومٕمل 

وم٤مٟمٔمر إمم ُمدى طمدة ًم٤ًمن ش ا.هـوضمٚمس سمـ قمٌد احلٙمؿ ذم اًمٓم٤مق اًمث٤مًم٨م 
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 ضمقاسمف واعمت٠مُمؾ ذم ؾمػمة احلٛمٞمدي جيده ٓ يٛمٚمؽ ٟمٗمًف إذا احلٛمٞمدي ذم

همْم٥م وإن ضمٌٝمف أطمد سمام ٓ يرو٤مه أىمذع ذم اًمٙمالم وأومحش ذم اًمرد 

 قمٚمٞمف.

ومم٤م ي١ميمد ُم٤م ىمٚمتف ذم احلٛمٞمدي ويزيده سمٞم٤مٟم٤ًم ُم٤م ٟم٘مٚمف احل٤مومظ سمـ طمجر 

ذم شمرمج٦م سمنم سمـ  474صـ 4اًمٕمً٘مالين رمحف اهلل ذم هتذي٥م اًمتٝمذي٥م جمٚمد 

اًمٌٍمي أسمق قمٛمرو إومقه قمـ اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ سم٘مقًمف: ىم٤مل  اًمني

صمؿ ذيمر طمدي٨م ٟم٤مضة إمم رمه٤م ش أي سمنم سمـ اًمني»أمحد ؾمٛمٕمٜم٤م ُمٜمف 

ٟم٤مفمره وم٘م٤مل ُم٤م أدري ُم٤م هذا إيش هذا ومقصم٥م احلٛمٞمدي وأهؾ ُمٙم٦م وم٤مقمتذر 

ومٚمؿ ي٘مٌؾ ُمٜمف وزهد اًمٜم٤مس ومٞمف ومٚمام ىمدُم٧م ُمٙم٦م اعمرة اًمث٤مٟمٞم٦م يم٤من جيلء اًمٞمٜم٤م 

 ا.هـٟمٙمت٥م قمٜمف ومال 

وىم٤مل اسمـ طمجر يمذًمؽ ذم اًمتٝمذي٥م ىم٤مل اًمدار ىمٓمٜمل وضمدوا قمٚمٞمف 

ىمٚم٧م  ا.هـذم أُمر اعمذه٥م ومحٚمػ واقمتذر إمم احلٛمٞمدي ذم ذًمؽ ش أي سمنم»

ٟمف ضمٝمٛمل ٓ حيؾ إوُمع هذا اإلقمتذار مل ي٘مٌؾ احلٛمٞمدي ُمٜمف سمؾ يم٤من ي٘مقل 

 أن يٙمت٥م قمٜمف.

يمذًمؽ قمـ اسمـ  ومٚمام رأى ذًمؽ سمنم ُم٤م يم٤من ُمٜمف إٓ ُم٤م ٟم٘مٚمف احل٤مومظ

يًت٘مٌؾ اًمٌٞم٧م يدقمقا ش يٕمٜمل سمنماً »ُمٕملم ىم٤مل: ىم٤مل قم٤ٌمس سمـ حيٞمك: رأيتف 

ومٝمذا  ا.هـقمغم ىمقم يرُمقٟمف سمرأي ضمٝمؿ وي٘مقل ُمٕم٤مذ اهلل أن أيمقن ضمٝمٛمٞم٤ًم 

يٕمٓمٞمؽ صقرة واوح٦م عم٤م يم٤من قمٚمٞمف احلٛمٞمدي ُمـ اًمِمدة وطمدة اًمٚم٤ًمن 

دي ـمٕمٜمف هذا ذم وقمدم ىمٌقل آقمتذار ممـ اقمتذر وإئٛم٦م مل يت٤مسمٕمقا احلٛمٞم

سمنم سمؾ روقا قمـ سمنم ووصم٘مقه وأظمرضمقا ًمف طمتك أن اًمٌخ٤مري شمٚمٛمٞمذ 

احلٛمٞمدي أظمرج ًمف ذم صحٞمحف وىم٤مل اسمـ ُمٕملم ذم سمنم هذا صم٘م٦م وىم٤مل ومٞمف 

 4يمذًمؽ اًمٕمجكم وقمٛمرو سمـ قمكم صم٘م٦م واٟمٔمر هتذي٥م اًمتٝمذي٥م جمٚمد 

ومٚم٘مد يم٤من إًمٞمؼ سم٤محلٛمٞمدي اًمتحرز قمام يٛمس يمراُمتف وجيرح  474صـ

وإن يرسم٠م سمٜمٗمًف قمـ اإلىمتح٤مم ومٞمام ٓ يتٗمؼ ُمع إُم٤مُمتف وإين ٕقمج٥م ذومف 

ُمـ اخلٓمٞم٥م وُمـ اعم١مًمػ يمٞمػ يذيمرا هذا اًمٙمالم اًمٌذيء اًمّم٤مدر ُمـ 
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احلٛمٞمدي ذم إُم٤مم إئٛم٦م ُمـ ُمث٤مًم٥م أيب طمٜمٞمٗم٦م سمؾ إصؾ أن يذيمرا هذا ذم 

 ُمث٤مًم٥م احلٛمٞمدي وهلل ذم ظمٚم٘مف ؿمئقن.

د احلٛمٞمدي طمٞمٜمام متثؾ ؿمٕمر وًمٕمؾ اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل ريض اهلل قمٜمف أرا

 اسمـ اعم٤ٌمرك اًمذي ي٘مقل ومٞمف:
 

 أٓ ي٤م ضمٞمٗم٦م شمٕمٚمقك ضمٞمٗم٦م

 

 ٗم٦مْ وأقمٞم٤م ىم٤مرئ ُم٤م ذم صحٞم 

 أُمثٚمؽ ٓ هدي٧م وًم٧ًم هتدى 

 

 ٗم٦مْ يٕمٞم٥م أظم٤م اًمٕمٗم٤مف أسم٤م طمٜمٞم 

 شمٕمٞم٥م ُمِمٛمرًا ؾمٝمر اًمٚمٞم٤مزم 

 

 ٗم٦مْ وص٤مم هن٤مره هلل ظمٞم 

 وصـ٤من ًم٤ًمٟمف قمـ يمؾ إومؽ 

 

 ٗم٦مْ زاًم٧م ضمقارطمف قمٗمٞم وُم٤م 

 وهمض قمـ اعمح٤مرم واعمٜم٤مهل 

 

 ٗم٦مْ وُمرو٤مة اإلًمف ًمف وفمٞم 

 ومٛمـ يم٠ميب طمٜمٞمٗم٦م ذم ٟمداه؟! 

 

 ٗم٦مْ ٕهؾ اًمٗم٘مر ذم اًمًٜم٦م اجلحٞم  

وؿمٕمر اسمـ اعم٤ٌمرك هذا اًمذي متثؾ سمف اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل يم٤من ىمد ىم٤مًمف  

ردًا قمغم ُمـ شمٚمٗمظ سمٛمثؾ هذا اًمٗمحش ومجزى اهلل اسمـ اعم٤ٌمرك ظمػمًا طمٞم٨م 

اقمتدائف وٓ ٟمزيد ذم اًمرد قمغم ُم٤م ىم٤مًمف سمـ اعم٤ٌمرك رمحف  ضم٤مزى اعمٕمتدي سمٛمثؾ

اهلل وإن يم٤من هذا اًمٚمٗمظ يقضم٥م اًمتٕمزير ًم٘م٤مئٚمف أو ٟم٤مذه ٕٟمف ؾمٗمف ي٠مسمك 

اًمًقىم٦م أن يٗمقهقا سمٛمثٚمف وأٟم٧م شمٕمٚمؿ يمٞمػ يم٤من شمٕمزير اًمٗم٤مروق ريض اهلل 

 قمٜمف ًمٚمحٓمٞمئ٦م طمٞمٜمام ىم٤مل ذم طمؼ اًمزسمرىم٤من:

 دع اعمٙم٤مرم ٓ شمرطمؾ ًمٌٖمٞمتٝم٤م

 

 وم٤مٟمؽ أٟم٧م اًمٓم٤مقمؿ اًمٙم٤مدواىمٕمد 

وأيـ هذا ُمـ هذا اًمًٗمف وهلل إُمر ُمـ ىمٌؾ وُمـ سمٕمد واًمٞمف اعمِمتٙمك  

 وهق اعمًتٕم٤من قمغم ُم٤م يّمٗمقن.

: ؾمٛمٕم٧م 456ىم٤مل اًمٌخ٤مري رمحف اهلل ذم اًمت٤مريخ اًمّمٖمػم صـ -ب

احلٛمٞمدي ي٘مقل: ىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م ىمدُم٧م ُمٙم٦م وم٠مظمذت ُمـ احلج٤مم صمالث 
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اؾمت٘مٌؾ اًم٘مٌٚم٦م ومٌدأ سمِمؼ رأد إيٛمـ  ؾمٜمـ عم٤م ىمٕمدت سملم يديف ىم٤مل زم

وسمٚمغ إمم اًمٕمٔمٛملم ىم٤مل احلٛمٞمدي ومرضمؾ ًمٞمس قمٜمده ؾمٜمـ قمـ رؾمقل اهلل 

وٓ أصح٤مسمف ذم اعمٜم٤مؾمؽ وهمػمه٤م يمٞمػ ي٘مٚمد أطمٙم٤مم اهلل ذم اعمقاري٨م  ط

 واًمٗمرائض واًمزيم٤مة واًمّمالة وأُمقر آؾمالم. 

ًمّمٖمػم أىمقل ذيمر اًمٌخ٤مري رمحف اهلل يمالم احلٛمٞمدي هذا ذم اًمت٤مريخ ا

وذيمر هذا اخلؼم اًمٕمالُم٦م اعمحدث اًمٜم٤مىمد ُمقٟٓم٤م فمٗمر أمحد  44صـ 2م

هـ ذم يمت٤مسمف احل٤مومؾ أسمق طمٜمٞمٗم٦م وأصح٤مسمف 4394اًمٕمثامين اًمتٝم٤مٟمقي اعمتقرم 

ىمٚم٧م: أراد احلٛمٞمدي أن يٜم٘مّمف وًمٙمٜمف  34اعمحدصمقن وقمٚمؼ قمٚمٞمف سم٘مقًمف صـ

يمرياًم  ىمد ُمدطمف ُمـ طمٞم٨م ٓ يدري وم٢من أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م ريض اهلل قمٜمف يم٤من طمٞمٞم٤مً 

ؿم٤ميمرًا عمـ ومٕمؾ ُمٕمف اجلٛمٞمؾ أو قمٚمٛمف ؿمٞمئ٤ًم وًمق طمروم٤ًم واطمدًا ومل يٙمـ ممـ 

يٙمتؿ إطم٤ًمن اًمٜم٤مس سمف وٟمٕمٛمتٝمؿ قمٚمٞمف ومٚمام طمّمؾ اًمٌمء ُمـ أُمقر اًمديـ 

قمغم يد طمج٤مم طمدث سمٛمٕمروومف وأفمٝمر يمقٟمف ُمٕمٚماًم ًمف أداء حل٘مف وي٤م قمج٤ًٌم 

محٚم٧م قمـ »ي٘مقل:  -ريض اهلل قمٜمف  -ُمـ احلٛمٞمدي إن إُم٤مُمف اًمِم٤مومٕمل 

 قمٞمٞمٜم٦مأقم٤مٟمٜمل اهلل ذم احلدي٨م سم٤مسمـ »وي٘مقل: ش حمٛمد سمـ احلًـ وىمر سمٕمػم يمت٤ٌمً 

وؾمٞم٤ميت، وُمٕمٚمقم أن قمٚمقم حمٛمد ٟم٤مسمٕم٦م قمـ قمٚمؿ أيب ش وذم اًمٗم٘مف سمٛمحٛمد

وىم٤مل: ش ُمـ أراد اًمٗم٘مف ومٚمٞمٚمزم أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م وأصح٤مسمف»طمٜمٞمٗم٦م وىم٤مل اًمِم٤مومٕمل: 

يِمٙمر احلٛمٞمدي  وُمع ذًمؽ ٓش يمؾ ُمـ أراد اًمٗم٘مف ومٝمق قمٞم٤مل أيب طمٜمٞمٗم٦م»

 ٟمٕمٛم٦م اإلُم٤مم اًمذي هق ؿمٞمخ ؿمٞمخف يزء أدسمف ويٜمٙمر ٟمٕمٛمتف.

ش إًمخط... رضمؾ ًمٞمس قمٜمده ؾمٜمـ رؾمقل اهلل »واجلقاب قمـ ىمقًمف: 

إن هذه اًمقاىمٕم٦م أي ىمدوم اإلُم٤مم سمٛمٙم٦م وشمٕمٚمٛمف ُمـ احلج٤مم اًمًٜمـ اًمثالث 

ًمٕمٚمٝم٤م يم٤مٟم٧م ذم طمداصم٦م اإلُم٤مم وصٖمر ؾمٜمف وم٢مٟمف يم٤من طم٩م ُمع أسمٞمف وهق صٖمػم 

ٌٕمد شمٕمٚمؿ اًمّمٖمػم ُمـ أطمد ؿمٞمئ٤م ُمـ إطمٙم٤مم مل يٙمـ ًمف قمٚمؿ سمف ىمٌؾ وٓ ي

ذًمؽ ٓ ؾمٞمام وىمد يم٤من اؿمتٖم٤مل اإلُم٤مم سم٤مًمٕمٚمؿ سمٕمد سمٚمقهمف يمام ذيمره ذم رد 

اعمحت٤مر قمغم إٟمف يٛمٙمـ أن يٙمقن هذا احلج٤مم ُمـ أضمٚم٦م اًمٕمٚمامء اًمٙمرام 

 وأيم٤مسمر اًمت٤مسمٕملم اًمٕمٔم٤مم وم٢من اًمزُم٤من يم٤من زُم٤من ؿم٤ٌمب اإلؾمالم وسمٚمقغ اًمٕمٚمؿ
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اع  أقمغم ذروة اًمًٜم٤مم طمتك وم٤مز ومٞمف اعمقازم واًمٕمٌٞمد واجلقاري واًمتج٤مر واًمزرَّ

وأهؾ اًمّمٜم٤مئع سمحٗمظ إطم٤مدي٨م وأصم٤مر ومٙم٠من اإلُم٤مم شمٕمٚمؿ هذه اًمًٜمـ 

ُمـ قم٤ممل ُمـ قمٚمامء اًمت٤مسمٕملم يم٤من حيؽمف سم٤محلج٤مُم٦م وٓ قمٞم٥م ومٞمف سمال ري٥م 

احلرف وم٢من اًمٕمٚمؿ ٓ حيّمؾ يمٚمف ُمـ ؿمٞمخ واطمد ذم يقم واطمد واًمّمٜم٤مئع و

ٓ شم٠مسمك قمـ اًمٕمٚمؿ وٓ متٜمع ص٤مطمٌٝم٤م قمـ أظمذه ومٙمثػم ُمـ اعمحدصملم سمٜم٤مؤون 

وطمٓم٤َّمسمقن وطم٤ميم٦م ٟم٤ًمضمقن يمام ٓ خيٗمك وُمـ أيـ قمٚمؿ احلٛمٞمدي أن هذا 

احلج٤مم مل يٙمـ قم٤معم٤م ُمـ اًمت٤مسمٕملم وأٟمف مل يذيمر هذه اًمًٜمـ اًمثالث ُمًٜمدًا 

 سمًٜمده أو ُمقىمقوم٤م قمغم صح٤ميب ضمٚمٞمؾ؟ ط إمم اًمٜمٌل 

ف: يمٞمػ ي٘مٚمد ذم أطمٙم٤مم اهلل وقمٚمؿ اعمقاري٨م واًمٗمرائض وأُم٤م ىمقًم

 إًمخ......

إن مل ي٘مٚمده احلٛمٞمدي وم٘مد ىمٚمده ُمـ هق أيمؼم ُمٜمف أقمٜمل ؾمٞمدٟم٤م  فيقول

اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل ريض اهلل قمٜمف اًمذي ىمٚمده احلٛمٞمدي وحيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد 

اًم٘مٓم٤من وُم٤مًمؽ سمـ أٟمس وؾمٗمٞم٤من اًمثقري وأمحد سمـ طمٜمٌؾ وويمٞمع سمـ 

 اعم٤ٌمرك وحيٞمك سمـ ُمٕملم وأُمث٤مهلؿ.اجلراح وقمٌداهلل سمـ 

وم٤مًمِم٤مومٕمل شمٕمٚمؿ ُمـ حمٛمد وم٘مف أيب طمٜمٞمٗم٦م واؾمتٗم٤مد ُمٜمف اًمٕمٚمؿ واقمؽمف 

سمٙمقٟمف ُمـ قمٞم٤مل أيب طمٜمٞمٗم٦م وهذا ٓ ؿمؽ ومٞمف وُم٤مًمؽ يم٤من ي٠مظمذ سم٘مقل أيب 

طمٜمٞمٗم٦م يمثػمًا يمام ُمر وإن يم٤من ينه وٓ ئمٝمره ويمذا ؾمٗمٞم٤من اًمثقري يمام 

قمٜمد أيب يقؾمػ اًم٘م٤ميض وأظمذ  ؾمٞمجلء وأمحد ـمٚم٥م احلدي٨م واًمٕمٚمؿ أوًٓ 

 اًمٗم٘مف ُمـ يمت٥م حمٛمد يمام ؾمٞمجلء وأُم٤م أظمرون ومت٘مٚمٞمدهؿ ًمإلُم٤مم فم٤مهر.

صمؿ ىمٚمده اعمٚمقك واًمًالـملم واخلٚمٗم٤مء واًمقزراء واًمٕمٚمامء واعمحدصمقن 

واًمّم٤محلقن واًمٗم٘مٝم٤مء واًمٕم٤مسمدون طمتك قمٌداهلل سمٛمذهٌف ذم اإلؾمالم ُم٤م مل 

ف أسمق طمٜمٞمٗم٦م طمتك مل يٕمٌد سمٖمػمه وهذا سمؼميم٦م إدب اًمذي ضمٌؾ قمٚمٞم

يًتٜمٙمػ قمـ إظمذ ُمـ احلج٤مم ومجٕمٚمف اهلل إُم٤مم إُم٦م أقمٔمؿ إئٛم٦م 

 ُم٘متدى إٟم٤مم:
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 ومدشْمف ٟمٗمقس احل٤مؾمديـ وم٢مهن٤م

 

 

 

 ُمٕمذسم٦م ذم طمية وُمٖمٞم٥م

وذم شمٕم٥م ُمـ حيًد اًمِمٛمس  

 ُٟمقره٤م

 

 

 

 برضيبوجيٝمُد أن ي٠ميت هل٤م 

  35وصـ34يمالم اًمِمٞمخ فمٗمر ُمـ صـ ا.هـ 

ٕمالُم٦م اعمحدث اًمٜم٤مىمد إؾمت٤مذ قمٌداًمٗمت٤مح أسمق وذم شمٕمٚمٞمؼ اًمِمٞمخ اًم

هـ رمحف اهلل قمغم اًمرومع واًمتٙمٛمٞمؾ ًمٚمٙمٜمقي رمحف اهلل 4447همدة اعمتقرم ؾمٜم٦م 

 سمٕمد ٟم٘مؾ يمالم اًمِمٞمخ فمٗمر اعمت٘مدم ُم٤م ٟمّمف: 397صـ

هذا رء آظمر همػم ُم٤م ىم٤مًمف ؿمٞمخٜم٤م وهق أن ش ظمؼم احلج٤مم»وسمدا زم ذم 

رمحف اهلل شمٕم٤ممم ىم٤مل ذم روايتف احلٛمٞمدي قمٌداهلل سمـ اًمزسمػم اًم٘مرر اعمٙمل 

 اخلؼم ىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م ومل يذيمر قمٛمـ ٟم٘مٚمف.

ومل أىمػ قمغم أن احلٛمٞمدي ًم٘مل أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م طمتك حيٛمؾ قمغم ؾمامقمف ُمٜمف 

ومل يذيمر ًمٚمحٛمٞمدي شم٤مريخ وٓدة طمتك يٕمرف ُمٜمف أٟمف قم٤مس أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م 

هـ ومل يذيمروا 249واًمذي ذيمروه ذم شمرمج٦م احلٛمٞمدي أٟمف شمقذم سمٛمٙم٦م ؾمٜم٦م 

قم٤مش ُمـ اًمٕمٛمر وٟم٘مؾ اًمت٤مج اًمًٌٙمل ذم ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى  يمؿ

 قمٞمٞمٜم٦موضم٤مًمس احلٛمٞمدي اسمـ »ذم شمرمجتف قمـ اسمـ طم٤ٌمن ىم٤مل:  440:2

 اٟمتٝمك. ش قمنميـ ؾمٜم٦م

ذم شمرمجتف أيْم٤ًم ىم٤مل احلٛمٞمدي  245:5وضم٤مء ذم هتذي٥م اًمتٝمذي٥م 

ضم٤مًم٧ًم اسمـ قمٞمٞمٜم٦م ؾمٌع قمنمة ؾمٜم٦م أو ٟمحقه٤م اٟمتٝمك. وُمٕمٜمك هذا أٟمف 

 407وًمد سم٤مًمٙمقوم٦م ؾمٜم٦م  قمٞمٞمٜم٦مإمم ووم٤مشمف واسمـ  قمٞمٞمٜم٦مٞم٤من سمـ ضم٤مًمس ؾمٗم

رمحف اهلل شمٕم٤ممم ومٞمٙمقن احلٛمٞمدي  498وؾمٙمـ ُمٙم٦م إمم ووم٤مشمف مه٤م ؾمٜم٦م 

قمغم رواي٦م جم٤مًمًتف ًمف قمنميـ ؾمٜم٦م وم٢مذا ىمدرٟم٤مه٤م يم٤من  478ضم٤مًمًف ُمـ ؾمٜم٦م 

ؾمٜم٦م ٕهنؿ يم٤من  20ؾمٜم٦م إمم ٟمحق  45ًمف ُمـ اًمٕمٛمر آٟمذاك قمغم أوؾمع طمد 

حلدي٨م ُمـ اًمِمٞمقخ شمٌلم ًمٜم٤م أٟمف مل يٙمـ وًمد قمٜمد ووم٤مة أيب يٌٙمرون سمًامع ا

رمحف اهلل شمٕم٤ممم وًمق يم٤من قمٛمره أيمؼم ًمٙم٤مٟم٧م جم٤مًمًتف  450طمٜمٞمٗم٦م ذم ؾمٜم٦م 

 أيمثر ٕن احلرص قمغم ذًمؽ ىم٤مئؿ وٕهنام ذم سمٚمد واطمد. قمٞمٞمٜم٦مٓسمـ 
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وقمغم هذا ومٞمٙمقن هذا اخلؼم ُمٜم٘مٓمٕم٤م إذ مل يٕمٚمؿ ممـ ؾمٛمٕمف احلٛمٞمدي 

ف ُمـ اًمْمٌط واًمٕمٚمؿ ومٞمٙمقن اخلؼم وٕمٞمٗم٤م سم٥ًٌم وُم٤م صٗم٦م ُمـ أظمؼمه سم

اٟم٘مٓم٤مقمف ويمٗمٞمٜم٤م أُمره وي١ميد هذا اإلٟم٘مٓم٤مع ويزيده ؿمدة ُم٤م ذيمره اخلٓمٞم٥م 

ذم شمرمج٦م اًمِم٤مومٕمل حمٛمد سمـ إدريس  64:2اًمٌٖمدادي ذم شم٤مريخ سمٖمداد 

 يمالم أيب همدة. ا.هـ وم٤مٟمٔمره

أىمقل ُم٤م أؿم٤مر إًمٞمف اًمٕمالُم٦م أسمق همدة هق ُم٤م ذيمره اخلٓمٞم٥م ذم شم٤مريخ 

سم٘مقًمف: طمدصمٜمل احلًـ سمـ أيب ـم٤مًم٥م ىم٤مل ٟم٠ٌمٟم٤م  62صـ2اد ذم جمٚمد سمٖمد

حمٛمد سمـ اًمٕم٤ٌمس اخلزاز ىم٤مل ٟم٠ٌمٟم٤م حمٛمد سمـ حمٛمد اًم٤ٌمهمٜمدي ىم٤مل طمدصمٜمل 

اًمرسمٞمع سمـ ؾمٚمٞمامن ىم٤مل ٟم٠ٌمٟم٤م احلٛمٞمدي قمٌداهلل سمـ اًمزسمػم ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م ُمًٚمؿ 

سمـ ظم٤مًمد اًمزٟمجل وُمر قمغم اًمِم٤مومٕمل وهق يٗمتل وهق اسمـ مخس قمنمة ؾمٜم٦م 

ي٤م أسم٤م قمٌداهلل أوم٧م وم٘مد آن ًمؽ أن شمٗمتل ىم٤مل اًمِمٞمخ أسمق سمٙمر هٙمذا وم٘م٤مل: 

وُمر قمغم  –ذيمر ذم احلٙم٤مي٦م قمـ احلٛمٞمدي أٟمف ؾمٛمع ُمًٚمؿ سمـ ظم٤مًمد 

أوم٧م وًمٞمس ذًمؽ اًمِم٤مومٕمل وهق اسمـ مخس قمنمة ؾمٜم٦م يٗمتل وم٘م٤مل ًمف 

سمٛمًت٘مٞمؿ ٕن احلٛمٞمدي يم٤من يّمٖمر قمـ إدراك اًمِم٤مومٕمل وًمف شمٚمؽ اًمًـ 

اعمحًـ ىم٤مل ٟم٠ٌمٟم٤م حمٛمد سمـ إؾمح٤مق اًمّمٖم٤مر واًمّمقاب ُم٤م أظمؼمٟم٤م قمكم سمـ 

ىم٤مل ٟم٠ٌمٟم٤م قمٌداهلل سمـ حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر اًم٘مزويٜمل ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م اًمرسمٞمع سمـ 

ؾمٚمٞمامن ي٘مقل ؾمٛمٕم٧م قمٌداهلل سمـ اًمزسمػم احلٛمٞمدي ي٘مقل ىم٤مل ُمًٚمؿ سمـ 

ظم٤مًمد اًمزٟمجل ًمٚمِم٤مومٕمل ي٤م أسم٤م قمٌداهلل أوم٧م اًمٜم٤مس آن ًمؽ واهلل أن شمٗمتل 

 ا.هـوهق اسمـ دون قمنميـ ؾمٜم٦م 

هذه اًمرواي٦م قمـ اخلٓمٞم٥م ُمع يمالم اخلٓمٞم٥م ومٞمٝم٤م وسمٞم٤من  وذيمر

اًمّمقاب يمام صقسمف اخلٓمٞم٥م احل٤مومظ اعمزي ذم هتذي٥م اًمٙمامل ذم شمرمج٦م 

وأىمر احل٤مومظ اعمزي رمحف اهلل  48صـ 46ؾمٞمدٟم٤م اًمِم٤مومٕمل ريض اهلل قمٜمف جمٚمد

ذًمؽ ومٗمل ىمقل اخلٓمٞم٥م ٕن احلٛمٞمدي يم٤من يّمٖمر قمـ إدراك اًمِم٤مومٕمل وًمف 

احلٛمٞمدي أصٖمر ُمـ اًمِم٤مومٕمل ريض اهلل قمٜمف وُمـ  شمٚمؽ اًمًـ يٜم٤مدي سم٠من

اعمٕمٚمقم أن ؾمٞمدٟم٤م اًمِم٤مومٕمل وًمد ذم قم٤مم مخًلم وُم٤مئ٦م اًمٕم٤مم اًمذي شمقذم ومٞمف 
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أسمق طمٜمٞمٗم٦م ومٙمٞمػ يٛمٙمـ احلٛمٞمدي اًمذي هق أصٖمر ُمـ اًمِم٤مومٕمل أن يٚمت٘مل 

سم٠ميب طمٜمٞمٗم٦م ومال ؿمؽ أن اخلؼم ُمٜم٘مٓمع ومٞمٙمقن وٕمٞمٗم٤ًم سم٥ًٌم اٟم٘مٓم٤مقمف ويمٗمٞمٜم٤م 

 اًمٕم٤معملم.أُمره واحلٛمد هلل رب 

 عبدالله بن أبي داود السجستاني: -2
 ؿمٕم٨م.وهق قمٌداهلل سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ إ

: ؾمٛمٕم٧م اسمـ أيب داود 2476صـ7سمـ قمدي رمحف اهلل جاىم٤مل  -ا

ي٘مقل اًمقىمٞمٕم٦م ذم أيب طمٜمٞمٗم٦م مج٤مقم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء ٕن إُم٤مم اًمٌٍمة أيقب 

 اًمًختٞم٤مين وىمد شمٙمٚمؿ ومٞمف وإُم٤مم اًمٙمقوم٦م اًمثقري وىمد شمٙمٚمؿ ومٞمف وإُم٤مم

احلج٤مز ُم٤مًمؽ وىمد شمٙمٚمؿ ومٞمف وإُم٤مم ُمٍم اًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد وىمد شمٙمٚمؿ ومٞمف 

وإُم٤مم اًمِم٤مم إوزاقمل وىمد شمٙمٚمؿ ومٞمف وإُم٤مم ظمراؾم٤من قمٌداهلل سمـ اعم٤ٌمرك 

وىمد شمٙمٚمؿ ومٞمف وم٤مًمقىمٞمٕم٦م ومٞمف إمج٤مع ُمـ اًمٕمٚمامء ذم مجٞمع أوم٤مق أو يمام ىم٤مل 

  ا.هـ

 :2476صـ7ذيمر هذه اًمرواي٦م اسمـ قمدي ذم اعمجٚمد  أقول

ًمرد هذه احلٙم٤مي٦م يمقهن٤م ُمـ ىمقل اسمـ ايب داود قمٌداهلل سمـ  ويٙمٗمل

سمقه يمام ٟم٘مؾ ذًمؽ اسمـ قمدي أؾمٚمٞمامن سمـ آؿمٕم٨م هذا اًمرضمؾ اًمذي يمذسمف 

سم٘مقًمف: ؾمٛمٕم٧م قمكم سمـ قمٌداهلل اًمداهري  4جمٚمد  4577ٟمٗمًف ذم يم٤مُمٚمف صـ

محد سمـ حمٛمد سمـ قمٛمرو سمـ قمٞمًك يمريمر ي٘مقل ؾمٛمٕم٧م قمكم أي٘مقل ؾمٛمٕم٧م 

سم٤م داود اًمًجًت٤مين ي٘مقل اسمٜمل قمٌداهلل أي٘مقل ؾمٛمٕم٧م  سمـ احلًلم سمـ اجلٜمٞمد

 يمذاب.

 ويم٤من اسمـ ص٤مقمد ي٘مقل يمٗم٤مٟم٤م ُم٤م ىم٤مل أسمقه ومٞمف.

ؾمٛمٕم٧م ُمقؾمك سمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ُمقؾمك سمـ احلًـ سمـ ُمقؾمك 

سمق أصٌٝم٤مين ي٘مقل سمراهٞمؿ إإسمق سمٙمر ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م أآؿمٕم٨م ي٘مقل طمدصمٜمل 

 ا.هـيب داود يمذاب أسمٙمر سمـ 
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ٟم٘مٚمتف ىمقل قمٌداهلل سمـ حمٛمد اًمٌٖمقي وقمٜمد اسمـ قمدي يمذًمؽ همػم ُم٤م 

قمالم اًمٜمٌالء احل٤مومظ اإلُم٤مم احلج٦م أاًمذي ىم٤مل ومٞمف احل٤مومظ اًمذهٌل ذم ؾمػم 

ٟم٧م واهلل قمٜمدي ُمٜمًٚمخ أ»يب داود أاعمٕمٛمر ُمًٜمد اًمٕمٍم... ذم قمٌداهلل سمـ 

 .4578اٟمٔمره ذم يم٤مُمؾ سمـ قمدي صـش ُمـ اًمٕمٚمؿ

 ذوب سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ ؾمٜمدهوسمٕمد هذا وم٤مخلؼم ذم طمد ذاشمف ُمٙم

ئٛم٦م اًمذيـ ذيمروا ذم اخلؼم هؿ ُمـ أقمٔمؿ اًمٕمٚمامء صمٜم٤مء قمغم أيب ومٝم١مٓء إ

طمٜمٞمٗم٦م أُم٤م أيقب اًمًختٞم٤مين إُم٤مم اًمٌٍمة وم٘مد أظمذ قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م ُمع أٟمف 

وذم آٟمت٘م٤مء ٓسمـ قمٌد اًمؼم قمـ مح٤مد  404أيمؼم ُمٜمف يمام ذم قم٘مقد اجلامن صـ

٘مٞمف أهؾ سمـ زيد ي٘مقل أردت احل٩م وم٠مشمٞم٧م أيقب أودقمف وم٘م٤مل سمٚمٖمٜمل أن وم

آٟمت٘م٤مء  ا.هـاًمٙمقوم٦م أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م يريد احل٩م وم٤مذا ًم٘مٞمتف وم٤مىمرئف ُمٜمل اًمًالم 

وأُم٤م اًمثقري ومثٜم٤مؤه قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م ريض اهلل قمٜمف خمرج ذم  495صـ

وؾمٞم٤ميت ذيمره قمٜمد اًمٙمالم قمغم اًمثقري  497آٟمت٘م٤مء ٓسمـ قمٌداًمؼم صـ 

ُمِمٝمقر وي٠ميت  رمحف اهلل واإلُم٤مم ُم٤مًمؽ صمٜم٤مؤه قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م ريض اهلل قمٜمف

قمده يمثػم ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ طمٜمٗمٞم٤ًم  475ذيمره واًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد اعمتقرم ؾمٜم٦م 

وسمف ضمزم اًم٘م٤ميض زيمري٤م إٟمّم٤مري ذم ذح اًمٌخ٤مري ويمذًمؽ اعم١مرخ 

قمٞم٤من ظمٚمٙم٤من اًمِم٤مومٕمل ذم يمت٤مسمف وومٞم٤مت إاًم٘م٤ميض ؿمٛمس اًمديـ سمـ 

يب اًمٕمقام سمًٜمده قمـ اًمٚمٞم٨م أٟمف ؿمٝمد جمٚمس أيب طمٜمٞمٗم٦م سمٛمٙم٦م أوأظمرج اسمـ 

سمقه سمٍمف ُم٤مل يمثػم ومٞمٓمٚم٘مٝم٤م ويِمؽمي ًمف ضم٤مري٦م أوىمد ؾمئؾ ذم اسمـ يزوضمف 

ومٞمٕمت٘مٝم٤م وم٠موص أسمق طمٜمٞمٗم٦م اًم٤ًمئؾ أن يِمؽمي ًمٜمٗمًف ضم٤مري٦م شم٘مع قمٚمٞمٝم٤م قملم 

ن اقمت٘مٝم٤م مل جيز قمت٘مف إن ـمٚم٘مٝم٤م رضمٕم٧م ممٚمقيم٦م ًمف و٢م٤مه ومآسمـ صمؿ يزوضمٝم٤م إي

٤من قمجٌٜمل هقم٦م ضمقاسمف ويمأىم٤مل اًمٚمٞم٨م ومقاهلل ُم٤م أقمجٌٜمل صقاسمف يمام 

وي٠ميت  73اًمٚمٞم٨م ُمـ آئٛم٦م اعمجتٝمديـ اٟمٔمر وم٘مف اهؾ اًمٕمراق وطمديثٝمؿ صـ

اًمٙمالم قمغم صمٜم٤مء إوزاقمل قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م ٟم٘ماًل قمـ اخلٓمٞم٥م ويمذا ي٠ميت 

 يب طمٜمٞمٗم٦م.أسمـ اعم٤ٌمرك قمغم ااًمٙمالم قمغم صمٜم٤مء 
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وإٟمف عمـ أقمٔمؿ اجلرم أن يٜم٘مؾ اعم١مًمػ ُمثؾ هذا اخلؼم اعمٗمْمقح يًقد 

٤مع اًمٕمٚمامء ذم اًمقىمٞمٕم٦م ذم أيب طمٜمٞمٗم٦م ُمع أٟمف ىمد شمقاشمر صمٜم٤مء سمف صحٞمٗمتف وم٠ميـ إمج

آئٛم٦م قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م ريض اهلل قمٜمف وئمٝمر ُمـ هذا أن اسمـ أيب داود هذا 

يم٤من أوم٤ميم٤ًم ذم رواي٦م هذا اخلؼم ُمٙمذسم٤م ٕسمٞمف أيب داود احل٤مومظ اًمذي ىم٤مل ومٞمف 

دم اإلُم٤مم ؿمٞمخ اًمًٜم٦م ُم٘م 43جمٚمد  203اًمذهٌل ذم ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء صـ

 احلٗم٤مظ أسمق داود إزدي اًمًجًت٤مين حمدث اًمٌٍمة.

وىم٤مل ومٞمف أمحد سمـ حمٛمد سمـ ي٤مؾملم يم٤من أسمق داود أطمد طمٗم٤مظ اإلؾمالم 

وقمٚمٛمف وقمٚمٚمف وؾمٜمده ذم أقمغم درضم٦م اًمٜمًؽ ط حلدي٨م رؾمقل اهلل 

  ا.هـواًمٕمٗم٤مف واًمّمالح واًمقرع ُمـ ومرؾم٤من احلدي٨م 

اًمدٟمٞم٤م وىم٤مل ومٞمف احل٤مومظ ُمقؾمك سمـ ه٤مرون ظمٚمؼ أسمق داود ذم 

 ًمٚمحدي٨م وذم أظمرة ًمٚمجٜم٦م.

ئٛم٦م اًمدٟمٞم٤م وم٘مٝم٤ًم وقمٚماًم أوىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ سمـ طم٤ٌمن أسمق داود أطمد 

ٟمٔمر أ ا.هـوطمٗمٔم٤ًم وٟمًٙم٤ًم وورقم٤ًم وإشم٘م٤مٟم٤ًم مجع وصٜمػ وذب قمـ اًمًٜمـ 

ُمـ  43قمالم اًمٜمٌالء ًمٚمذهٌل جمٚمد أئٛم٦م قمغم أيب داود ؾمػم اعمزيد ُمـ صمٜم٤مء إ

وهتذي٥م  2رة احلٗم٤مظ ًمف ضمزء وراضمع يمذًمؽ شمذيم 224إمم صـ 203صـ 

اًمتٝمذي٥م ٓسمـ طمجر وهمػمه٤م طمٞم٨م أصمٜمك رمحف اهلل قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م ريض اهلل 

اعم١مُمـ سمـ  سمـ قمٌد اًمؼم طمدصمٜم٤م قمٌداهلل سمـ حمٛمد سمـ قمٌداقمٜمف صمٜم٤مًء طمًٜم٤ًم ىم٤مل 

حيٞمك رمحف اهلل ىم٤مل أٟم٤ٌمٟم٤م أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ سمٙمر سمـ قمٌد اًمرزاق اًمتامر 

٧م أسم٤م داود ؾمٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م رمحف اهلل اعمٕمروف سم٤مسمـ داؾمف ىم٤مل ؾمٛمٕم

ي٘مقل رطمؿ اهلل ُم٤مًمٙم٤ًم يم٤من إُم٤مُم٤م رطمؿ اهلل اًمِم٤مومٕمل يم٤من إُم٤مُم٤م رطمؿ اهلل أسم٤م 

  67ٟمت٘م٤مء صـاإل ا.هـطمٜمٞمٗم٦م يم٤من إُم٤مُم٤م 

وذيمر احل٤مومظ اًمذهٌل رمحف اهلل ىمقل أيب داود هذا ذم شمذيمرة احلٗم٤مظ 

٧م شمرى ي٤م أظمل وايمتٗمك قمغم ذيمر اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م ومٝم٤م أٟم 4جمٚمد466صـ

يمٞمػ يم٤من صمٜم٤مء إئٛم٦م قمغم اإلُم٤مم إقمٔمؿ وهل ُمروي٦م سم٠مؾم٤مٟمٞمد صحٞمح٦م 

ُمدوٟم٦م ذم اًمٙمت٥م اعمٕمتٛمدة ٟمص قمٚمٞمٝم٤م يم٤ٌمر احلٗم٤مظ اسمـ قمٌد اًمؼم واًمذهٌل 
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واسمـ أيب اًمٕمقام واًمّمٞمٛمري ومام اًمذي محؾ اعم١مًمػ قمغم شمرك ٟم٘مقل آصم٤ٌمت 

ًمًٗمٝم٤مء هيرف سمام وٟم٘مؾ همػمه٤م ؾمقى اًمًٗمف وىمد ىمٞمؾ ُمـ ٓ خيِمك اهلل ُمـ ا

 يِم٤مء واهلل اعمًتٕم٤من. 

 :445صـ43ىم٤مل اخلٓمٞم٥م رمحف اهلل ج –ب 

ؾمٛمٕم٧م أمحد سمـ قمكم اًم٤ٌمدا ي٘مقل ىم٤مل زم أسمق سمٙمر سمـ ؿم٤مذان ىم٤مل زم 

أسمق سمٙمر سمـ أيب داود مجٞمع ُم٤م روى أسمق طمٜمٞمٗم٦م ُمـ احلدي٨م ُم٤مئ٦م ومخًقن 

 ذم ٟمّمٗمٝم٤م.  –أو ىم٤مل همٚمط  –طمديث٤ًم أظمٓم٠م 

 423سمرىمؿ  448صـ 43د أىمقل ذيمره اخلٓمٞم٥م جمٚم

وطم٤مل اسمـ أيب داود ُمٕمروف مم٤م ؾمٌؼ ويمالُمف هٜم٤م جم٤مزوم٦م ومٙمٞمػ قمد 

رواي٦م اإلُم٤مم وُم٤م هل شمٚمؽ إطم٤مدي٨م اًمتل أظمٓم٠م ومٞمٝم٤م طمتك ٟمٜمٔمر صح٦م ُم٤م 

 ىم٤مًمف سمـ أيب داود ُمـ ظمالل دراؾم٦م إطم٤مدي٨م دراؾم٦م قمٚمٛمٞم٦م صحٞمح٦م.

٤مئف وأسمق طمٜمٞمٗم٦م ُمـ يم٤ٌمر طمٗم٤مظ احلدي٨م وأقمٞم٤مهنؿ وًمقٓ يمثرة اقمتٜم

 سم٤محلدي٨م ُم٤م هتٞم٠م ًمف اؾمتٜم٤ٌمط ُم٤ًمئؾ اًمٗم٘مف.

وه٤م هل ُم٤ًمٟمٞمد اإلُم٤مم إقمٔمؿ سملم أيديٜم٤م وهل شمدل دًٓم٦م واوح٦م 

قمغم يمثرة طمديثف وىمد اٟمٕم٘مد اإلمج٤مع قمغم إُم٤مُمتف وضمالًمتف وقمٚمق ُمرشمٌتف 

ويمامل ومْمٞمٚمتف وأىم٤مويؾ اًمًٚمػ يمثػمة ُمِمٝمقرة ذم اًمثٜم٤مء قمٚمٞمف ذم ورقمف 

ٚمٓم٤من وإٟمٙم٤مره وٓي٦م اًم٘مْم٤مء ووومقر قمٚمٛمف وزهده وقم٤ٌمدشمف وجم٤مٟمٌتف اًمً

ويمثرة طمديثف وسمراقمتف ذم اًمٗم٘مف واشم٤ٌمقمف اًمًٜم٦م وأظم٤ٌمر إضمالل أقمٞم٤من أئٛم٦م 

زُم٤مٟمف ُمـ مجٞمع إىمٓم٤مر إي٤مه واقمؽماومٝمؿ سمٛمزاي٤مه وومػمة ُمًتٗمٞمْم٦م ويمؾ ذًمؽ 

 ُمدون ذم يمت٥م اًمتقاريخ واًمرضم٤مل ٓ طم٤مضم٦م ًمٜم٤م سمذيمره٤م.

سمٕمٜم٤ميتف سمٓمٚم٥م احلدي٨م  وىمد ؿمٝمد ًمف أئٛم٦م اًمٜم٘مد ويم٤ٌمر اعمحدصملم

 وارحت٤مًمف ذم ذًمؽ وُمٕم٤مٟم٤مشمف ذم حتّمٞمٚمف.

ىم٤مل احل٤مومظ اًمذهٌل ذم شمرمج٦م أيب طمٜمٞمٗم٦م ُمـ يمت٤مسمف ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء: 

 .ا.هـوقمٜمك سمٓمٚم٥م أصم٤مر وارحتؾ ذم ذًمؽ 
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وىم٤مل أيْم٤م: إن اإلُم٤مم أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م ـمٚم٥م احلدي٨م وأيمثر ُمٜمف ذم ؾمٜم٦م ُمئ٦م 

 .ا.هـوسمٕمده٤م 

ذي صٜمٗمف ذم ُمٜم٤مىم٥م أيب طمٜمٞمٗم٦م ذم ذيمر وىم٤مل أيْم٤م ذم ضمزئف اًم

ؿمٞمقظمف: وؾمٛمع احلدي٨م ُمـ قمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح سمٛمٙم٦م وىم٤مل ُم٤م رأي٧م 

 أومْمؾ ُمـ قمٓم٤مء.

ىمٚم٧م: ويم٤من قمٓم٤مء أيْم٤م يٗمْمٚمف قمغم شمالُمذشمف ومٙم٤من أسمق طمٜمٞمٗم٦م إذا 

 طمي جمٚمس اًمًامع أوؾمع ًمف وأدٟم٤مه يمام ؾمٞم٠ميت.

رسم٤مح  وأيمؼم ؿمٞمقظمف قمٓم٤مء سمـ أيبش: شم٤مريخ دول آؾمالم»وىم٤مل ذم 

 ا.هـوؿمٞمخف ذم اًمٗم٘مف مح٤مد سمـ أيب ؾمٚمٞمامن 

ىم٤مل احل٤مومظ أسمق سمٙمر اخلٓمٞم٥م ذم شم٤مريخ سمٖمداد أظمؼمٟم٤م أسمق ٟمٕمٞمؿ احل٤مومظ 

طمدصمٜم٤م أسمق سمٙمر قمٌداهلل سمـ حيٞمك اًمٓمٚمحل طمدصمٜم٤م قمثامن سمـ قمٌٞمد اهلل اًمٓمٚمحل 

طمدصمٜم٤م إؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمد اًمٓمٚمحل طمدصمٜم٤م ؾمٕمٞمد سمـ ؾم٤ممل اًمٌٍمي ىم٤مل: 

ًمتف قمـ رء وم٘م٤مل ُمـ أيـ ٠مل: ًم٘مٞم٧م قمٓم٤مء سمٛمٙم٦م ومًؾمٛمٕم٧م أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م ي٘مق

أٟم٧م ىمٚم٧م ُمـ أهؾ اًمٙمقوم٦م ىم٤مل أٟم٧م ُمـ أهؾ اًم٘مري٦م اًمذيـ ومرىمقا ديٜمٝمؿ 

ويم٤مٟمقا ؿمٞمٕم٤ًم؟ ىمٚم٧م ٟمٕمؿ ىم٤مل ومٛمـ أي إصٜم٤مف أٟم٧م؟ ىمٚم٧م ممـ ٓ ي٥ًم 

اًمًٚمػ وي١مُمـ سم٤مًم٘مدر وٓ يٙمٗمر أطمدًا سمذٟم٥م ىم٤مل وم٘م٤مل زم قمٓم٤مء قمروم٧م 

 ا.هـوم٤مًمزم 

ث اًمٗم٘مٞمف ؿمٞمخ اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي اًم٘م٤ميض أسمق وىم٤مل اإلُم٤مم اعمحد

قمٌداهلل احلًلم سمـ قمكم اًمّمٞمٛمري ذم يمت٤مسمف أظم٤ٌمر أيب طمٜمٞمٗم٦م وصح٤مسمف: 

أظمؼمٟم٤م قمٌداهلل سمـ حمٛمد ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ُمٙمرم ىم٤مل طمدصمٜم٤م قمٌداًمّمٛمد سمـ 

قمٌٞمداهلل قمـ قمٌداهلل سمـ حمٛمد سمـ ٟمقح ىم٤مل طمدصمٜم٤م طمٗمص سمـ حيٞمك ىم٤مل 

قمٌد اًمرمحـ ىم٤مل يمٜم٤م ٟمٙمقن قمٜمد قمٓم٤مء  طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ أسم٤من قمـ احل٤مرث سمـ

 ا.هـسمٕمْمٜم٤م ظمٚمػ سمٕمض وم٢مذا ضم٤مء أسمق طمٜمٞمٗم٦م أوؾمع ًمف وأدٟم٤مه 
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ىمٚم٧م: وصٜمٞمٕمف هذا ُمٕمف يدل قمغم أن اإلُم٤مم أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م يم٤من ُمـ 

أٟمج٥م شمالُمذشمف ذم احلدي٨م وىمد ذيمر اإلُم٤مم قمٌد اًمقه٤مب اًمِمٕمراين ذم 

٤ٌمس يمام ذيمر ؾمٜمد يمت٤مسمف اعمٞمزان اًمٙمؼمى ؾمٜمد أيب طمٜمٞمٗم٦م قمـ قمٓم٤مء قمـ اسمـ قم

ُم٤مًمؽ قمـ ٟم٤مومع قمـ اسمـ قمٛمر طمٞمٜمام شمٕمرض ًمٌٞم٤من أؾم٤مٟمٞمد إئٛم٦م اعمجتٝمديـ 

 ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م.

وىمد وم٤مق اإلُم٤مم ذم ـمٚم٥م احلدي٨م قمغم ُمِم٤ميخ قمٍمه روى احل٤مومظ 

اًمذهٌل ذم ُمٜم٤مىم٥م أيب طمٜمٞمٗم٦م قمـ اإلُم٤مم ُمًٕمر سمـ يمدام ىم٤مل: ـمٚم٧ٌم ُمع أيب 

ومؼمع قمٚمٞمٜم٤م وـمٚمٌٜم٤م اًمٗم٘مف ومج٤مء ُمٜمف طمٜمٞمٗم٦م احلدي٨م ومٖمٚمٌٜم٤م وأظمذٟم٤م ذم اًمزهد 

 .ا.هـُم٤م شمرون 

ىمٚم٧م: وُمًٕمر سمـ يمدام هذا ذيمره اًمذهٌل ذم شمذيمرة احلٗم٤مظ وطماله 

 ذم يمت٤مسمف ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء سم٤مإلُم٤مم اًمث٧ٌم ؿمٞمخ اًمٕمراق احل٤مومظ.

وىمد ؿمٝمد إئٛم٦م ذم اًم٘مديؿ واحلدي٨م سم٢مُم٤مُم٦م أيب طمٜمٞمٗم٦م ذم احلدي٨م 

ق قمٛمر يقؾمػ اسمـ قمٌد اًمؼم اًمٜمٛمري ىم٤مل اإلُم٤مم اعمحدث طم٤مومظ اعمٖمرب أسم

اًم٘مرـمٌل إٟمدًمز رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف اعمٕمروف ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ 

وومْمٚمف وُم٤م يٜمٌٖمل ذم روايتف ومحٚمف: طمدصمٜم٤م قمٌداهلل سمـ حمٛمد سمـ يقؾمػ 

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م اسمـ رمحقن ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م حمٛمد سمـ سمٙمر سمـ داؾمف ي٘مقل ؾمٛمٕم٧م 

ي٘مقل: رطمؿ اهلل ُم٤مًمٙم٤ًم يم٤من إُم٤مُم٤ًم أسم٤م داود ؾمٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م اًمًجًت٤مين 

 رطمؿ اهلل اًمِم٤مومٕمل يم٤من إُم٤مُم٤ًم رطمؿ اهلل أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م يم٤من إُم٤مُم٤ًم.

وىم٤مل ذم يمت٤مسمف آٟمت٘م٤مء ذم ومْم٤مئؾ اًمثالصم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء ُم٤مًمؽ واًمِم٤مومٕمل 

وأيب طمٜمٞمٗم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ وذيمر قمٞمقن ُمـ أظم٤ٌمرهؿ وأظم٤ٌمر أصح٤ممهؿ 

حمٛمد سمـ قمٌد اعم١مُمـ سمـ ًمٚمتٕمريػ سمجالًم٦م أىمدارهؿ: طمدصمٜم٤م قمٌداهلل سمـ 

حيٞمك رمحف اهلل ىم٤مل أٟم٠ٌمٟم٤م أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ سمٙمر سمـ قمٌد اًمرزاق اًمتامر 

اعمٕمروف سم٤مسمـ داؾمف ىم٤مل: ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م أسم٤م داود ؾمٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م سمـ 

إؾمح٤مق اًمًجًت٤مين رمحف اهلل ي٘مقل: رطمؿ اهلل ُم٤مًمٙم٤ًم يم٤من إُم٤مُم٤ًم رطمؿ اهلل 

 يم٤من إُم٤مُم٤ًم.اًمِم٤مومٕمل يم٤من إُم٤مُم٤ًم رطمؿ اهلل أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م 
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ومٝمذه ؿمٝم٤مدة اإلُم٤مم اًمث٧ٌم ؾمٞمد احلٗم٤مظ ؿمٞمخ اًمًٜم٦م أيب داود إزدي 

اًمًجًت٤مين ص٤مطم٥م اًمًٜمـ رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم طمؼ إئٛم٦م اًمثالصم٦م سم٢مُم٤مُمتٝمؿ 

ودمد ذح هذه اإلُم٤مُم٦م ُمًتقرم ومٞمام يمتٌف اإلُم٤مم احل٤مومظ اًمٕمالُم٦م ؿمٞمخ 

 ذم ُمدظمؾ يمت٤مسمف ظمراؾم٤من أسمق سمٙمر أمحد سمـ احلًلم اًمٌٞمٝم٘مل رمحف اهلل شمٕم٤ممم

 دٓئؾ اًمٜمٌقة وُمٕمروم٦م أطمقال ص٤مطم٥م اًمنميٕم٦م وٟمّمف: 

ومّمؾ: ومم٤م حيؼ ُمٕمرومتف ذم اًم٤ٌمب أن شمٕمٚمؿ أن اهلل شمٕم٤ممم سمٕم٨م رؾمقًمف 

ڳ ڳ ﴿سم٤محلؼ وأٟمزل قمٚمٞمف يمت٤مسمف اًمٙمريؿ ووٛمـ طمٗمٔمف يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ط 
ُمـ ديٜمف ط وووع رؾمقًمف  [9﴾ ]احلجر:ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

ٿ ٿٿ ٿ ٹ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم ويمت٤مسمف ُمقوع اإلسم٤مٟم٦م قمٜمف يمام 
 [44﴾ ]اًمٜمحؾ:ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

وشمرك ٟمٌٞمف ذم أُمتف طمتك يٌلم ُٕمتف ُم٤م سمٕم٨م سمف صمؿ ىمٌْمف اهلل شمٕم٤ممم إمم رمحتف 

وىمد شمريمٝمؿ قمغم اًمقاوح٦م ومال شمٜمزل سم٤معمًٚمٛملم ٟم٤مزًم٦م إٓ وذم يمت٤مب اهلل 

سمٞم٤مهن٤م ٟمّم٤ًم أو دًٓم٦م وضمٕمؾ ذم أُمتف ذم يمؾ قمٍم ُمـ ط وؾمٜم٦م رؾمقًمف 

٦م ي٘مقُمقن سمٌٞم٤من ذيٕمتف وطمٗمٔمٝم٤م قمغم أُمتف ورد اًمٌدقم٦م قمٜمٝم٤م إقمّم٤مر أئٛم

أظمؼمٟم٤م أسمق أمحد سمـ قمدي  يمام أظمؼمٟم٤م أسمق ؾمٕمد أمحد سمـ حمٛمد اًمّمقذم ىم٤مل:

احل٤مومظ طمدصمٜم٤م قمٌداهلل سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمٕمزيز طمدصمٜم٤م أسمق اًمرسمٞمع اًمزهراين 

طمدصمٜم٤م مح٤مد سمـ زيد طمدصمٜم٤م سم٘مٞم٦م سمـ اًمقًمٞمد طمدصمٜم٤م ُمٕم٤من سمـ روم٤مقم٦م قمـ 

)يرث هذا ط هٞمؿ سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمٕمذري ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل إسمرا

اًمٕمٚمؿ ُمـ يمؾ ظمٚمػ قمدوًمف يٜمٗمقن قمٜمف حتريػ اًمٖم٤مًملم واٟمتح٤مل اعمٌٓمٚملم 

 وشم٠مويؾ اجل٤مهٚملم(.

ورواه اًمقًمٞمد سمـ ُمًٚمؿ قمـ إسمراهٞمؿ سمـ قمٌداًمرمحـ قمـ اًمث٘م٦م ُمـ 

 أؿمٞم٤مظمٝمؿ قمـ اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.

زُم٤من اًمّمح٤مسم٦م صمؿ ذم يمؾ قمٍم ُمـ  وىمد وضمد شمّمديؼ هذا اخلؼم ذم

إقمّم٤مر إمم يقُمٜم٤م هذا وىم٤مم سمٛمٕمروم٦م رواة اًمًٜم٦م ذم يمؾ قمٍم ُمـ إقمّم٤مر 

مج٤مقم٦م وىمٗمقا قمغم أطمقاهلؿ ذم اًمتٕمديؾ واجلرح وسمٞمٜمقه٤م ودوٟمقه٤م ذم اًمٙمت٥م 
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ًمٞمٝم٤م وىمد شمٙمٚمؿ وم٘مٝم٤مء إطمتك ُمـ أراد اًمقىمقف قمغم ُمٕمرومتٝم٤م وضمد اًمًٌٞمؾ 

 ؾمقاهؿ ُمـ قمٚمامء احلدي٨م.إُمّم٤مر ذم اجلرح واًمتٕمديؾ ومٛمـ 

أظمؼمٟم٤م أسمق قمٌد اًمرمحـ حمٛمد سمـ احلًلم اًمًٚمٛمل طمدصمٜم٤م أسمق ؾمٕمٞمد 

اخلالل طمدصمٜم٤م أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًمٌٖمقي طمدصمٜم٤م حمٛمقد سمـ همٞمالن اعمروزي ىم٤مل: 

طمدصمٜمل احلامين قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م ىم٤مل: ُم٤م رأي٧م أطمدًا أيمذب ُمـ ضم٤مسمر اجلٕمٗمل 

 وٓ أومْمؾ ُمـ قمٓم٤مء.

ين ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م ؾمٕمد اًمّمٖم٤مين ىم٤مم ىم٤مل: وطمدصمٜم٤م قمٌد احلٛمٞمد احل امَّ

إمم أيب طمٜمٞمٗم٦م وم٘م٤مل: ي٤م أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م ُم٤م شم٘مقل ذم إظمذ قمـ اًمثقري؟ وم٘م٤مل: 

أيمت٥م قمٜمف وم٢مٟمف صم٘م٦م ُم٤م ظمال أطم٤مدي٨م أيب اؾمح٤مق ُمـ احل٤مرث وطمدي٨م 

 ضم٤مسمر اجلٕمٗمل.

وأظمؼمٟم٤م أسمق احلًـ سمـ اًمٗمْمؾ اًم٘مٓم٤من سمٌٖمداد ىم٤مل أظمؼمٟم٤م قمٌداهلل سمـ 

سمـ ؾمٗمٞم٤من ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م طمرُمٚم٦م ي٘مقل: ىم٤مل ضمٕمٗمر طمدصمٜم٤م يٕم٘مقب 

سمق قمٌداهلل احلًلم سمـ أاًمِم٤مومٕمل: اًمرواي٦م قمـ طمرام سمـ قمثامن طمرام أظمؼمٟم٤م 

احلًـ اًمٖمْم٤مئري سمٌٖمداد طمدصمٜم٤م أمحد سمـ ؾمٚمٞمامن طمدصمٜم٤م ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد 

اًمّم٤مئغ طمدصمٜم٤م قمٗم٤من ىم٤مل: طمدصمٜمل حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد اًم٘مٓم٤من ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م 

وؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م قمـ اًمرضمؾ يتٝمؿ ؿمٕم٦ٌم وؾمٗمٞم٤من اًمثقري وُم٤مًمؽ سمـ أٟمس 

 ذم احلدي٨م وٓ حيٗمظ؟ وم٘م٤مًمقا سملمَّ أُمره ًمٚمٜم٤مس.

وأظمؼمٟم٤م أسمق قمكم سمـ حمٛمد اًمروذسم٤مري ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م أسمق سمٙمر أمحد سمـ 

يم٤مُمؾ سمـ ظمٚمػ اًم٘م٤ميض ىم٤مل: طمدصمٜمل أسمق ؾمٕمد اهلروي قمـ أيب سمٙمر سمـ 

ظمالد ىم٤مل: ىمٞمؾ ًمٞمحٞمك سمـ ؾمٕمٞمد اًم٘مٓم٤من: أُم٤م ختِمك أن يٙمقن اًمذيـ 

ن يٙمقن ه١مٓء ظمّمامئل ريم٧م طمديثٝمؿ ظمّمامءك قمٜمد اهلل؟ ىم٤مل: ٕشم

ي٘مقل: مل طمدصم٧م ط قمٜمداهلل أطم٥م إزمَّ ُمـ أن يٙمقن ظمّمٛمل رؾمقل اهلل 

 قمٜمل طمديث٤ًم شُمرى أٟمف يمذب؟

أظمؼمٟم٤م أسمق قمٌد اهلل احل٤مومظ ىم٤مل أظمؼمٟم٤م أسمق اًمقًمٞمد اًمٗم٘مٞمف طمدصمٜم٤م 

محف اهلل احلًـ سمـ ؾمٗمٞم٤من طمدصمٜم٤م طمرُمٚم٦م سمـ حيٞمك ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م اًمِم٤مومٕمل ر
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ي٘مقل: ًمقٓ ؿمٕم٦ٌم ُم٤م قمرف احلدي٨م سم٤مًمٕمراق ويم٤من جيلء إمم اًمرضمؾ 

 ومٞم٘مقل: ٓ حتدث وإٓ اؾمتٕمدي٧م قمٚمٞمؽ اًمًٚمٓم٤من.

ومٕمغم هذه اجلٛمٚم٦م يم٤من ذمهؿ قمـ طمريؿ اًمًٜم٦م وؿمقاهد ُم٤م ذيمرٟم٤م يمثػمة 

 ا.هـوومٞمام ذيمرٟم٤م قمـ اًمتٓمقيؾ همٜمٞم٦م 

 سمق قمٞمًك حمٛمد سمـ قمٞمًك سمـ ؾمقرةأويمذًمؽ ىم٤مل اإلُم٤مم احل٤مومظ 

اًمًٚمٛمل اًمؽمُمذي رمحف اهلل ذم يمت٤مب اًمٕمٚمؾ ُمـ ضم٤مُمٕمف وىمد قم٤مب سمٕمض 

ُمـ ٓ يٗمٝمؿ قمغم أهؾ احلدي٨م اًمٙمالم ذم اًمرضم٤مل وىمد وضمدٟم٤م همػم واطمد 

ُمـ إئٛم٦م ُمـ اًمت٤مسمٕملم ىمد شمٙمٚمٛمقا ذم اًمرضم٤مل ُمٜمٝمؿ احلًـ اًمٌٍمي 

وـم٤مووس شمٙمٚمام ذم ُمٕمٌد اجلٝمٜمل وشمٙمٚمؿ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم ذم ـمٚمؼ سمـ طمٌٞم٥م 

 ٞمؿ اًمٜمخٕمل وقم٤مُمر اًمِمٕمٌل ذم احل٤مرث إقمقر.وشمٙمٚمؿ إسمراه

وهٙمذا روي قمـ أيقب اًمًختٞم٤مين وقمٌد اهلل سمـ قمقن وؾمٚمٞمامن 

اًمتٞمٛمل وؿمٕم٦ٌم سمـ احلج٤مج وؾمٗمٞم٤من اًمثقري وُم٤مًمؽ سمـ أٟمس وإوزاقمل 

وقمٌد اهلل سمـ اعم٤ٌمرك وحيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد اًم٘مٓم٤من وويمٞمع سمـ اجلراح وقمٌد 

ؿ شمٙمٚمٛمقا ذم اًمرضم٤مل اًمرمحـ اسمـ ُمٝمدي وهمػمهؿ ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ أهن

 ووٕمٗمقا.

اًمٜمّمٞمح٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم ٓ  –أقمٚمؿ واهلل  –وإٟمام محٚمٝمؿ قمغم ذًمؽ قمٜمدٟم٤م 

أهنؿ أرادوا اًمٓمٕمـ قمغم اًمٜم٤مس أو اًمٖمٞم٦ٌم إٟمام أرادوا قمٜمدٟم٤م أن يٌٞمٜمقا ئمـ مهؿ 

وٕمػ ه١مٓء ًمٙمل يٕمرومقا ٕن سمٕمْمٝمؿ ُمـ اًمذيـ وٕمٗمقا يم٤من ص٤مطم٥م 

يم٤مٟمقا أصح٤مب همٗمٚم٦م  سمدقم٦م وسمٕمْمٝمؿ يم٤من ُمتٝماًم ذم احلدي٨م وسمٕمْمٝمؿ

ويمثرة ظمٓم٠م وم٠مراد ه١مٓء إئٛم٦م أن يٌٞمٜمقا أطمقاهلؿ ؿمٗم٘م٦م قمغم اًمديـ وشمثٌٞمت٤م 

ٕن اًمِمٝم٤مدة ذم اًمديـ أطمؼ أن يتث٧ٌم ومٞمٝم٤م ُمـ اًمِمٝم٤مدة ذم احل٘مقق 

وهد أىمقآً ُمـ أئٛم٦م هذا اًمٗمـ ذم ضمرح يمثػم ُمـ اًمرواة  -وإُمقال....

سمق حيٞمك احلامين ىم٤مل: : طمدصمٜم٤م حمٛمقد سمـ همٞمالن طمدصمٜم٤م أ-إمم أن ىم٤مل 

ؾمٛمٕم٧م أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م ي٘مقل: ُم٤م رأي٧م أطمدًا أيمذب ُمـ ضم٤مسمر اجلٕمٗمل وٓ 

أومْمؾ ُمـ قمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح وىمد ٟم٘مؾ اسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف شمقصمٞمؼ أيب 
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طمٜمٞمٗم٦م ًمٕمٓم٤مء وـمٕمٜمف ذم ضم٤مسمر اجلٕمٗمل، صمؿ ىم٤مل ومٝمذا أسمق طمٜمٞمٗم٦م جيرح ضم٤مسمرًا 

٦م ذم اجلرح اجلٕمٗمل ويٙمذسمف وهذا اقمتامد ُمـ اسمـ طم٤ٌمن ٕيب طمٜمٞمٗم

واًمتٕمديؾ، وٟم٘مؾ اسمـ قمدي ذم يم٤مُمٚمف ضمرح أيب طمٜمٞمٗم٦م جل٤مسمر اجلٕمٗمل ذم 

شمرمج٦م ضم٤مسمر واقمتٛمده وهذا اقمتامد ُمـ اسمـ قمدي ٕيب طمٜمٞمٗم٦م ذم اجلرح 

واًمتٕمديؾ وىم٤مل اسمـ طمزم ذم اعمحغم ضم٤مسمر اجلٕمٗمل يمذاب، وأول ُمـ ؿمٝمد 

 قمٚمٞمف سم٤مًمٙمذب أسمق طمٜمٞمٗم٦م، وىم٤مل اسمـ طمزم جم٤مًمد وٕمٞمػ وأول ُمـ وٕمٗمف

 أسمق طمٜمٞمٗم٦م وهذا اقمتامد ُمـ اسمـ طمزم ٕيب طمٜمٞمٗم٦م ذم اجلرح واًمتٕمديؾ. 

وىم٤مل ؿمٞمخ اًمٌٞمٝم٘مل احل٤مومظ اًمٙمٌػم إُم٤مم اعمحدصملم أسمق قمٌداهلل حمٛمد 

سمـ قمٌداهلل اًمٜمٞم٤ًمسمقري احل٤ميمؿ اعمٕمروف سم٤مسمـ اًمٌٞمَّع ذم يمت٤مسمف اعمًتدرك قمغم 

د ُم٤م ٟمّمف: وىم»سمقزم  َّٓ إٓ ٟمٙم٤مح »اًمّمحٞمحلم قمٜمد هد ـمرق طمدي٨م 

وصؾ هذا احلدي٨م قمـ أيب أؾمح٤مق مج٤مقم٦م ُمـ أئٛم٦م اعمًٚمٛملم همػم ُمـ 

ذيمرٟم٤مهؿ ُمٜمٝمؿ أسمق طمٜمٞمٗم٦م اًمٜمٕمامن سمـ صم٤مسم٧م ورىم٦ٌم سمـ ُمّم٘مٚم٦م اًمٕمٌدي 

وُمٓمرف سمـ ـمريػ احل٤مرصمل وقمٌداحلٛمٞمد سمـ احلًـ اهلالزم وزيمري٤م سمـ أيب 

 ا.هـزائدة وهمػمهؿ وىمد ذيمرٟم٤مهؿ ذم اًم٤ٌمب 

قمٚمقم احلدي٨م ُم٤م ٟمّمف: ذيمر اًمٜمقع وىم٤مل احل٤ميمؿ أيْم٤م ذم يمت٤مسمف ُمٕمروم٦م 

اًمت٤مؾمع وإرسمٕملم ُمـ ُمٕمروم٦م قمٚمقم احلدي٨م هذا اًمٜمقع ُمـ هذه اًمٕمٚمقم 

شم٤ٌمقمٝمؿ ممـ جيٛمع طمديثٝمؿ أُمٕمروم٦م إئٛم٦م اًمث٘م٤مت اعمِمٝمقريـ ُمـ اًمت٤مسمٕملم و

ومذيمر  –ًمٚمحٗمظ واعمذايمرة واًمتؼمك مهؿ وسمذيمرهؿ ُمـ اًمنمق إمم اًمٖمرب 

 .-٘م٤ًم ُمـ أقمٞم٤من يمثػم ُمـ اًمٌٚمدان ظمٚم

ٛمٜمٝمؿ ُمـ أهؾ اعمديٜم٦م: حمٛمد سمـ ُمًٚمؿ اًمزهري وحمٛمد سمـ اعمٜمٙمدر وم

اًم٘مرر ورسمٞمٕم٦م سمـ أيب قمٌداًمرمحـ اًمرائل وُم٤مًمؽ سمـ أٟمس إصٌحل 

 وضمٕمٗمر سمـ حمٛمد اًمّم٤مدق وهمػمهؿ.

وُمـ أهؾ ُمٙم٦م: جم٤مهد سمـ ضمؼم وقمٛمرو سمـ ديٜم٤مر وقمٌداعمٚمؽ سمـ 

 ضمري٩م وومْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض وهمػمهؿ.
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ويزيد سمـ أيب طمٌٞم٥م وطمٞمقة سمـ وُمـ أهؾ ُمٍم: قمٛمرو سمـ احل٤مرث 

 ذيح اًمتجٞمٌل وهمػمهؿ.

وُمـ أهؾ اًمِم٤مم: قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٛمرو إوزاقمل وؿمٕمٞم٥م سمـ أيب 

 محزة احلٛميص وُمٙمحقل اًمٗم٘مٞمف وهمػمهؿ.

 وُمـ أهؾ اًمٞمٛمـ: ـم٤مووس وقمٌد اهلل سمـ ـم٤مووس وهمػممه٤م.

 وُمـ أهؾ اًمٞمامُم٦م: حيٞمك سمـ أيب يمثػم وهمػمه.

ٞمؾ اًمِمٕمٌل وؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم وُمـ أهؾ اًمٙمقوم٦م: قم٤مُمر سمـ ذاطم

إؾمدي وإسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل وأسمق إؾمح٤مق اًمًٌٞمٕمل ومح٤مد سمـ أيب ؾمٚمٞمامن 

وُمٜمّمقر سمـ اعمٕمتٛمر وُمٖمػمة سمـ ُم٘مًؿ اًمْمٌل وإقمٛمش إؾمدي 

وُمًٕمر سمـ يمدام اهلالزم وأسمق طمٜمٞمٗم٦م اًمٜمٕمامن سمـ صم٤مسم٧م اًمتٞمٛمل وؾمٗمٞم٤من سمـ 

٤مومٞم٦م سمـ يزيد ؾمٕمٞمد اًمثقري وداود سمـ ٟمّمػم اًمٓم٤مئل وزومر سمـ اهلذيؾ وقم

 اًم٘م٤ميض وهمػمهؿ.

وىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م:...أئٛم٦م أهؾ احلدي٨م 

 واًمتٗمًػم واًمتّمقف واًمٗم٘مف ُمثؾ إئٛم٦م إرسمٕم٦م واشم٤ٌمقمٝمؿ.

وىم٤مل اًمِمٞمخ اإلُم٤مم احل٤مومظ احلج٦م ؿمٛمس اًمديـ اسمق قمٌداهلل حمٛمد 

قمـ رب  اعمٕمروف سم٤مسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م احلٜمٌكم ذم يمت٤مسمف إقمالم اعمقىمٕملم

اًمٕم٤معملم: وىمد اطمت٩م إئٛم٦م إرسمٕم٦م واًمٗم٘مٝم٤مء ىم٤مـم٦ٌم سمّمحٞمٗم٦م قمٛمرو سمـ 

ؿمٕمٞم٥م قمـ أسمٞمف قمـ ضمده وٓ يٕمرف ذم أئٛم٦م اًمٗمتقى إٓ ُمـ اطمت٤مج إًمٞمٝم٤م 

واطمت٩م مه٤م وإٟمام ـمٕمـ ومٞمٝم٤م ُمـ مل يتحٛمؾ أقم٤ٌمء اًمٗم٘مف واًمٗمتقى يم٠ميب طم٤مشمؿ 

 ا.هـاًمًٌتل واسمـ طمزم وهمػممه٤م 

ُم٤م ٟمّمف: أُم٤م ـمري٘م٦م اًمّمح٤مسم٦م وىم٤مل أيْم٤م ذم ُمقوع آظمر ُمٜمف 

واًمت٤مسمٕملم وأئٛم٦م احلدي٨م يم٤مًمِم٤مومٕمل واإلُم٤مم أمحد وُم٤مًمؽ وأيب طمٜمٞمٗم٦م وأيب 

 ا.هـيقؾمػ واًمٌخ٤مري وإؾمح٤مق.... 

ومٝم١مٓء إئٛم٦م اجلٚم٦م إقمالم ضمٝم٤مسمذة اًمٜم٘مد: أسمق داود واًمؽمُمذي 

واحل٤ميمؿ واًمٌٞمٝم٘مل واسمـ قمٌد اًمؼم واسمـ شمٞمٛمٞم٦م واسمـ اًم٘مٞمؿ ىمد أذقمٜمقا أن 
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أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م ُمـ أئٛم٦م احلدي٨م اعمٕمرووملم اًمذيـ يرضمع إمم أىمقاهلؿ ذم اإلُم٤مم 

اجلرح واًمتٕمديؾ واًمتّمحٞمح واًمتٕمٚمٞمؾ يم٤ًمئر احلٗم٤مظ اًمٜم٘م٤مد ُمـ أئٛم٦م 

 اعمحدصملم.

ظمريـ ٠موىمد اقمؽمف ضمٝم٤مسمذة اعمحدصملم واحلٗم٤مظ ُمـ اعمت٘مدُملم واعمت

 سمؼماقمتف ذم احلدي٨م ووٌٓمف وإشم٘م٤مٟمف وطمٗمٔمف وورقمف ذم روايتف.

أسمق سمٙمر أمحد سمـ قمكم اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي ذم شم٤مريخ سمٖمداد ىم٤مل احل٤مومظ 

أظمؼمٟم٤م اجلقهري أظمؼمٟم٤م حمٛمد سمـ قمٛمران اعمرزسم٤مين طمدصمٜم٤م قمٌداًمقاطمد سمـ 

حمٛمد اخلّمٞمٌل طمدصمٜمل أسمق ُمًٚمؿ اًمٙمجل إسمراهٞمؿ سمـ قمٌداهلل ىم٤مل طمدصمٜمل 

حمٛمد سمـ ؾمٕمٞمد أسمق قمٌداهلل اًمٙم٤مشم٥م ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م قمٌداهلل سمـ داود اخلريٌل 

غم أهؾ آؾمالم أن يدقمقا اهلل ٕيب طمٜمٞمٗم٦م ذم صالهتؿ ىم٤مل: ي٘مقل: جي٥م قم

 ا.هـوذيمر طمٗمٔمف قمٚمٞمٝمؿ اًمًٜمـ واًمٗم٘مف 

ىمٚم٧م: واخلريٌل هذا ُمـ يم٤ٌمر احلٗم٤مظ ذيمره اًمذهٌل ذم شمذيمرة 

احلٗم٤مظ وطماله سم٤محل٤مومظ اإلُم٤مم اًم٘مدوة وٟم٘مؾ قمـ ويمٞمع أٟمف ىم٤مل: اًمٜمٔمر إمم 

 وضمف قمٌداهلل سمـ داود قم٤ٌمدة.

أسمق طمٜمٞمٗم٦م قمـ ُم٤ًمئؾ يمثػمة ىم٤مل:  ؾ ًمف: رضمعوذيمر: أن اخلريٌل ىمٞم

 ا.هـٟمام يرضمع اًمٗم٘مٞمف إذا اشمًع قمٚمٛمف إ

ومٝمذا اإلُم٤مم احل٤مومظ اًم٘مدوة يّمػ أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م سمًٕم٦م اًمٕمٚمؿ وطمٗمظ 

 اًمًٜمـ.

يْم٤م ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م اخلالل أظمؼمين احلريري أن أوروى اخلٓمٞم٥م 

اًمٜمخٕمل طمدصمٝمؿ: أظمؼمٟم٤م ؾمٚمٞمامن سمـ اًمرسمٞمع اخلزاز طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ طمٗمص 

ٓ شم٘مقم اًم٤ًمقم٦م طمتك »قمـ احلًـ سمـ ؾمٚمٞمامن أٟمف ىم٤مل ذم شمٗمًػم احلدي٨م: 

 ا.هـىم٤مل: هق قمٚمؿ أيب طمٜمٞمٗم٦م وشمٗمًػمه أصم٤مر ش ئمٝمر اًمٕمٚمؿ

واحلًـ سمـ ؾمٚمٞمامن هذا ُمٕمدود ذم احلٗم٤مظ شمرضمؿ ًمف اًمذهٌل  قلت:

ذم شمذيمرة احلٗم٤مظ وؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء وىم٤مل ذم اًمًػم: ىمٌٞمٓم٦م احل٤مومظ اعمت٘مـ 

قمكم احلًـ سمـ ؾمٚمٞمامن اًمٌٍمي ٟمزيؾ ُمٍم وصٗمف اسمـ يقٟمس سمق أاإلُم٤مم 
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 .ا.هـسم٤محلٗمظ 

ومٝمذا احل٤مومظ اإلُم٤مم يٓمري أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م ويثٜمل قمغم قمٚمٛمف وشمٗمًػمه 

 إطم٤مدي٨م وآصم٤مر.

وىم٤مل اخلٓمٞم٥م أيْم٤م ذم شم٤مريخ سمٖمداد: أظمؼمٟم٤م احلًـ سمـ أيب سمٙمر 

أظمؼمٟم٤م اًم٘م٤ميض أسمق ٟمٍم أمحد سمـ ٟمٍم حمٛمد سمـ إؿمٙم٤مب اًمٌخ٤مري ىم٤مل: 

ؾمٛمٕم٧م حمٛمد سمـ ظمٚمػ سمـ رضم٤مء ي٘مقل ؾمٛمٕم٧م حمٛمد سمـ ؾمٚمٛم٦م ي٘مقل ىم٤مل 

صمؿ ص٤مر إمم ط ظمٚمػ سمـ أيقب: ص٤مر اًمٕمٚمؿ ُمـ اهلل شمٕم٤ممم إمم حمٛمد 

أصح٤مسمف صمؿ ص٤مر إمم اًمت٤مسمٕملم صمؿ ص٤مر إمم أيب طمٜمٞمٗم٦م وأصح٤مسمف ومٛمـ ؿم٤مء 

 ا.هـومٚمػمض وُمـ ؿم٤مء ومٚمٞمًخط 

طمؼ ىمٚم٧م: وىمقل ظمٚمػ سمـ أيقب هذا يِمٌف ُم٤م ىم٤مًمف اسمـ طمزم ذم 

حمٛمد سمـ ٟمٍم اعمروزي ىم٤مل اًمذهٌل ذم شمرمج٦م اسمـ ٟمٍم اعمروزي ُمـ يمت٤مسمف 

ُم٤م ٟمّمف: ىم٤مل أسمق حمٛمد سمـ طمزم ذم سمٕمض شمقاًمٞمٗمف: ش ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء»

أقمٚمؿ اًمٜم٤مس ُمـ يم٤من أمجٕمٝمؿ ًمٚمًٜمـ وأوٌٓمٝمؿ هل٤م وأذيمرهؿ عمٕم٤مٟمٞمٝم٤م 

 وأدراهؿ سمّمحتٝم٤م وسمام أمجع اًمٜم٤مس قمٚمٞمف مم٤م اظمتٚمٗمقا ومٞمف.

ٚمؿ هذه اًمّمٗم٦م سمٕمد اًمّمح٤مسم٦م أشمؿ ُمٜمٝم٤م ذم حمٛمد سمـ ٟمٍم ىم٤مل: وُم٤م ٟمٕم

طمدي٨م وٓ ٕصح٤مسمف إٓ ط اعمروزي ومٚمق ىم٤مل ىم٤مئؾ: ًمٞمس ًمرؾمقل اهلل 

 وهق قمٜمد حمٛمد سمـ ٟمٍم عم٤م أسمٕمد قمـ اًمّمدق.

طم٤مـم٦م ُم٤م ادقم٤مه٤م اسمـ طمزم : هذه اًمًٕم٦م واإل-اًم٘م٤مئؾ اًمذهٌل  –ىمٚم٧م 

ـ ٟمٍم ويٛمٙمـ ٓسمـ ٟمٍم إٓ سمٕمد إُمٕم٤من اًمٜمٔمر ذم مج٤مقم٦م شمّم٤مٟمٞمػ ٓسم

 ادقم٤مء ذًمؽ عمثؾ أمحد سمـ طمٜمٌؾ وٟمٔمرائف واهلل أقمٚمؿ اٟمتٝمك.

ىمٚم٧م: وإذا يم٤من ادقم٤مء ذًمؽ صحٞمح٤م عمحٛمد سمـ ٟمٍم قمٜمد اسمـ طمزم 

وٕمحد وٟمٔمرائف قمٜمد اًمذهٌل ومٞمٙمقن ادقم٤مء ذًمؽ صحٞمح٤م سم٤مٕومم ًمإلُم٤مم 

إقمٔمؿ أيب طمٜمٞمٗم٦م وم٢مٟمف أؾمٌؼ اعمجتٝمديـ اعمتٌققملم وأقمٚمٛمٝمؿ وأوم٘مٝمٝمؿ 

واسمـ يض اهلل قمٜمف وقمـ أصح٤مسمف قمغم ُم٤م ؿمٝمد سمف ؿمٞمخ أمحد وأىمدُمٝمؿ ر

ُمٕملم ظمٚمػ سمـ أيقب ومل شمٙمـ ؿمٝم٤مدشمف سمذًمؽ ٕيب طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم إٓ 
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سمٕمد إُمٕم٤من اًمٜمٔمر ذم وم٘مٝمف وإشم٘م٤مٟمف عمذهٌف وهذه ؿمٝم٤مدة صدق ُمـ إُم٤مم سم٤مرع 

اهلل شم٘مل يمٞمػ ٓ؟ واًمٕمٚمؿ سمرًا وسمحرًا وذىم٤ًم وهمرسم٤ًم وسمٕمدًا وىمرسم٤ًم شمدويٜمف ريض 

 قمٜمف يمام ىم٤مًمف اسمـ اًمٜمديؿ ذم يمت٤مسمف اًمٗمٝمرؾم٧م.

وىم٤مل اجل٤مُمع ًمٚمٕمٚمقم اًمٜم٘مٚمٞم٦م واًمٕم٘مٚمٞم٦م واعمتْمٚمع ُمـ اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م 

أطمد يم٤ٌمر إقمالم وُمِم٤مهػم أوزم احلٗمظ وإومٝم٤مم ُمال قمكم اًم٘م٤مري ؿم٤مرح 

اعمِمٙم٤مة ذم يمت٤مسمف ؾمٜمد إٟم٤مم ذم ذح ُمًٜمد اإلُم٤مم ُم٤م ٟمّمف: إنَّ طمًـ اًمٔمـ 

 ا.هـف أطم٤مط سم٤مٕطم٤مدي٨م اًمنميٗم٦م ُمـ اًمّمحٞمح٦م واًمْمٕمٞمٗم٦م سم٠ميب طمٜمٞمٗم٦م أٟم

وظمٚمػ اعمذيمقر هذا ىم٤مل ومٞمف صدر إئٛم٦م اعمقومؼ سمـ أمحد اعمٙمل ذم 

ُمٜم٤مىم٥م اإلُم٤مم إقمٔمؿ ُم٤م ًمٗمٔمف: ظمٚمػ سمـ أيقب يم٤من ُمـ سمٚمخ ُم٤م روى قمـ 

أيب طمٜمٞمٗم٦م ويروي قمـ أيب يقؾمػ ويم٤من أزهد أهؾ زُم٤مٟمف وأقمٌدهؿ ىمدم 

ٕم٤مٟم٘مف وأيمرُمف ومٚمام ىم٤مم ُمـ قمٜمده ىم٤مل: ُم٤م أؿمٌف ؾمٞمامه قمغم قمٌداهلل سمـ اعم٤ٌمرك وم

سمًٞمام أهؾ اجلٜم٦م ويم٤من يًٛمع ُمـ مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م ومٚمام ىم٤مم ُمـ قمٜمده ىم٤مل 

مح٤مد: ُم٤م أطمًـ ؾمٛم٧م هذا اًمرضمؾ وهديف ُم٤م ىمدم قمٚمٞمٜم٤م ُمـ ظمراؾم٤من ظمػم 

ُمٜمف شمقذم ؾمٜم٦م مخس وُمئتلم ومٚمام رومٕم٧م ضمٜم٤مزشمف أىمٌؾ ٟمقح سمـ أؾمد وازم سمٚمخ 

قمغم قم٤مشم٘مف طمتك سمٚمغ اعمّمغم وصغم قمٚمٞمف ٟمقح سمـ أؾمد  إمم ضمٜم٤مزشمف ومقوٕمٝم٤م

ومٚمام ؾمٚمؿ ؾمٛمع صقشم٤م ذم اهلقاء ي٤م ٟمقح سمـ أؾمد صٚمٞم٧م قمغم ظمػم أهؾ 

 ا.هـإرض صٚمٞم٧م قمغم ظمٚمػ سمـ أيقب ومزت 

وىم٤مل احل٤مومظ اًمذهٌل ذم ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء: ظمٚمػ سمـ أيقب اإلُم٤مم 

ٗمل اًمزاهد اعمحدث اًمٗم٘مٞمف ُمٗمتل اعمنمق أسمق ؾمٕمٞمد اًمٕم٤مُمري اًمٌٚمخل احلٜم

قم٤ممل أهؾ سمٚمخ شمٗم٘مف قمغم اًم٘م٤ميض أيب يقؾمػ وؾمٛمع ُمـ اسمـ أيب ًمٞمغم وقمقف 

إقمرايب وُمٕمٛمر سمـ راؿمد وـم٤مئٗم٦م وصح٥م إسمراهٞمؿ سمـ أدهؿ ُمدة طمدث 

قمٜمف حيٞمك سمـ ُمٕملم وأمحد سمـ طمٜمٌؾ وأسمق يمري٥م وقمكم سمـ ؾمٚمٛم٦م اًمٚمٌ٘مل 

 ا.هـوأهؾ سمٚمده 
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ـ أيب ؾمٝمؾ وىم٤مل ؿمٛمس إئٛم٦م اإلُم٤مم أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ أمحد سم

اًمنظمز رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم أصقل اًمٗم٘مف
(430)

: يم٤من اإلُم٤مم أسمق طمٜمٞمٗم٦م أقمٚمؿ 

 قمٍمه سم٤محلدي٨م وًمٙمـ عمراقم٤مة ذط يمامل اًمْمٌط ىمٚم٧م روايتف. –أهؾ  –

وىم٤مل اإلُم٤مم قمالء اًمديـ أسمق سمٙمر سمـ ُمًٕمقد اًمٙم٤مؾم٤مين رمحف اهلل 

احلدي٨م  شمٕم٤ممم ذم سمدائع اًمّمٜم٤مئع ذم شمرشمٞم٥م اًمنمائع: أٟمف يم٤من ُمـ صٞم٤مروم٦م

ويم٤من ُمـ ُمذهٌف شم٘مديؿ اخلؼم وإن يم٤من ذم طمد أطم٤مد قمغم اًم٘مٞم٤مس سمٕمد أن 

 يم٤من راويف قمدًٓ فم٤مهر اًمٕمداًم٦م.

وىم٤مل اإلُم٤مم اًمٙم٤مؾم٤مين أيْم٤م ذم يمت٤مسمف اعمذيمقر: وطمدي٨م صححف أسمق 

 طمٜمٞمٗم٦م مل يٌؼ ومٞمف ٕطمد ُمٓمٕمـ.

وىمد أـمٌؼ احلٗم٤مظ اجلٝم٤مسمذة اعمحدصمقن اًمذيـ صٜمٗمقا ذم ـمٌ٘م٤مت 

ذيمر اإلُم٤مم ومٞمٝمؿ ومٝمذا احل٤مومظ اًمذهٌل يؽمضمؿ ًمف ذم شمذيمرة احلٗم٤مظ قمغم 

احلٗم٤مظ ويثٜمل قمٚمٞمف وىمد ىم٤مل ذم ُمٌدأ يمت٤مسمف هذه شمذيمرة سم٤مؾمامء ُمٕمدزم محٚم٦م 

اًمٕمٚمؿ اًمٜمٌقي وُمـ يرضمع إمم اضمتٝم٤مدهؿ ذم اًمتقصمٞمؼ واًمتْمٕمٞمػ 

واًمتّمحٞمح واًمتزيٞمػ ويمت٤مسمف شمذيمرة احلٗم٤مظ ُمٓمٌقع ُمتداول ىمد ـمٌع 

 ُمرارا.

حدث احل٤مومظ ذو اًمٗمٜمقن ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ وشمٌٕمف اإلُم٤مم اعم

أمحد سمـ قمٌد اهل٤مدي اعم٘مدد احلٜمٌكم ذم يمت٤مسمف اعمختٍم ذم ـمٌ٘م٤مت قمٚمامء 

 احلدي٨م وم٠مورده ذم يمت٤مسمف وشمرضمؿ ًمف وأصمٜمك قمٚمٞمف ظمػمًا.

وىم٤مل ذم ُمٌدأ يمت٤مسمف: وسمٕمد ومٝمذا يمت٤مب خمتٍم يِمتٛمؾ قمغم مجٚم٦م ُمـ 

دهؿ ٓ يًع ُمـ يِمتٖمؾ واًمت٤مسمٕملم وُمـ سمٕمط احلٗم٤مظ ُمـ أصح٤مب اًمٜمٌل 

 سمٕمٚمؿ احلدي٨م اجلٝمؾ مهؿ.

وُمع يمقن اًمٙمت٤مب خمتٍما ذيمر اإلُم٤مم ومٞمف وهذا يدل قمغم يمقن 

 قمتٜم٤مء سمؽمامجٝمؿ.احلٗم٤مظ اعمٕمدوديـ اًمذيـ يٜمٌٖمل آاإلُم٤مم ُمـ 

                                                           

 .4372ب اًمٕمريب ؾمٜم٦م ُمـ ـمٌٕم٦م دار اًمٙمت٤م 350:1 (430)
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صمؿ ذيمره ذم احلٗم٤مظ اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م احل٤مومظ ُم١مرخ اًمدي٤مر اًمِم٤مُمٞم٦م 

سمٙمر اًمِمٝمػم سم٤مسمـ ٟم٤مس  وطم٤مومٔمٝم٤م ؿمٛمس اًمديـ أسمق قمٌداهلل حمٛمد سمـ أيب

اًمديـ اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمٞمف سمديٕم٦م اًمٌٞم٤من قمـ ُمقت إقمٞم٤من 

ُمٜمٔمقُم٦م وذطمٝم٤م اًمتٌٞم٤من ًمٌديٕم٦م اًمٌٞم٤من وهل ـمٌ٘م٤مت احلٗم٤مظ ٟمٔمام وٟمثرا 

 ضم٤مء ومٞمٝم٤م ُم٤م ٟمّمف:

 سمٕمدمه٤م ومتك ضمري٩م اًمداين

 

 ُمثؾ أيب طمٜمٞمٗم٦م اًمٜمٕمامن

اسمـ ضمري٩م وأيب طمٜمٞمٗم٦م  أي سمٕمد ووم٤مة احلج٤مج واًمزسمٞمدي سمٕم٤مم ووم٤مة 

 اإلُم٤مم.

وم٤مٕول قمٌداعمٚمؽ سمـ قمٌداًمٕمزيز سمـ ضمري٩م أسمق اًمقًمٞمد وىمٞمؾ: أسمق 

 ظم٤مًمد إُمقي ُمقٓهؿ اعمٙمل.

اًمتٞمٛمل ُمقٓهؿ اًمٙمقذم وىمٞمؾ: هق  زوـم٤مواًمث٤مين اًمٜمٕمامن سمـ صم٤مسم٧م سمـ 

ُمـ أسمٜم٤مء وم٤مرس ىم٤مل إؾمامقمٞمؾ سمـ مح٤مد سمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م ومٞمام روي قمٜمف: أٟم٤ٌمٟم٤م 

٤مد سمـ اًمٜمٕمامن اسمـ صم٤مسم٧م اسمـ اعمرزسم٤من ُمـ أسمٜم٤مء وم٤مرس إؾمامقمٞمؾ سمـ مح

 إطمرار واهلل ُم٤م وىمع قمٚمٞمٜم٤م رق ىمط اٟمتٝمك.

رأى اإلُم٤مم أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ همػم ُمرة عم٤م ىمدم قمٚمٞمٝمؿ اًمٙمقوم٦م ومٞمام رواه 

ؾمٞمػ سمـ ضم٤مسمر ؾمامقم٤ًم ُمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م وطمدث قمـ قمٓم٤مء وٟم٤مومع وقمٛمرو سمـ 

 ديٜم٤مر وإقمرج وىمت٤مدة وظمٚمؼ ُمـ إظمٞم٤مر.

ُمّم٤مر وم٘مٞمف اًمٕمراق ُمتٕمٌدًا يمٌػم اًمِم٠من ويم٤من يتجر طمد أئٛم٦م إويم٤من أ

 وٓ ي٘مٌؾ ضمقائز اًمًٚمٓم٤من.

وهق أطمد ُمـ يم٤من خيتؿ ذم ريمٕم٦م اًم٘مرآن وُمٙم٨م أرسمٕملم ؾمٜم٦م يّمكم 

اًمّمٌح سمقوقء اًمٕمتٛم٦م وومْم٤مئٚمف يمثػمة ُمٕمرووم٦م ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل: اًمٜم٤مس ذم 

 اًمٗم٘مف قمٞم٤مل قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م اٟمتٝمك.

مج٤مل اًمديـ يقؾمػ سمـ طمًـ سمـ أمحد وذيمره أيْم٤م اإلُم٤مم اعمحدث 

سمـ قمٌداهل٤مدي اًمّم٤محلل احلٜمٌكم اًمِمٝمػم سم٤مسمـ اعمؼمد سمٙمن اعمٞمؿ وؾمٙمقن 

اعمقطمدة وومتح اًمراء اخلٗمٞمٗم٦م ذم يمت٤مسمف ـمٌ٘م٤مت احلٗم٤مظ وىمد ٟم٘مؾ قمٜمف اًمِمٞمخ 
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اًمٕمالُم٦م اعمحدث قمٌد اًمٚمٓمٞمػ سمـ اعمخدوم اًمٕمالُم٦م حمٛمد ه٤مؿمؿ اًمًٜمدي 

 اعمذاه٥م إرسمٕم٦م اعمتٜم٤مؾم٤ٌمت.ذم يمت٤مسمف ذب ذسم٤مسم٤مت اًمدراؾم٤مت قمـ 

صمؿ ذيمره سمٕمدهؿ ظم٤ممت٦م احلٗم٤مظ اإلُم٤مم ضمالل اًمديـ اًمًٞمقـمل ذم 

 يمت٤مسمف ـمٌ٘م٤مت احلٗم٤مظ وىم٤مل ذم ُمٌدأ يمت٤مسمف:

أُم٤م سمٕمد ومٝمذا يمت٤مب ـمٌ٘م٤مت احلٗم٤مظ وُمٕمدزم محٚم٦م اًمٕمٚمؿ اًمٜمٌقي وُمـ 

يرضمع إمم اضمتٝم٤مدهؿ ذم اًمتقصمٞمؼ واًمتجريح واًمتْمٕمٞمػ واًمتّمحٞمح 

ُم٤مم احلٗم٤مظ أيب قمٌداهلل اًمذهٌل وذيٚم٧م قمٚمٞمف ُمـ ضم٤مء خلّمتٝم٤م ُمـ ـمٌ٘م٤مت إ

 سمٕمده.

صمؿ ذيمره ُمـ سمٕمده اًمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م اعمحدث حمٛمد سمـ رؾمتؿ سمـ ىم٤ٌمد 

احل٤مرصمل اًمٌدظمٌم أطمد اًم٤ٌمرقملم ذم قمٚمؿ احلدي٨م واًمرضم٤مل ذم يمت٤مسمف 

شمراضمؿ احلٗم٤مظ اؾمتخرضمٝم٤م ُمـ يمت٤مب إٟم٤ًمب ًمإلُم٤مم احل٤مومظ اًمًٛمٕم٤مين 

يمثره٤م ومرغ ُمـ شمّمٜمٞمٗمف أؿ وزي٤مدة ُمٗمٞمدة ذم ذم سمٕمض اًمؽماضمُمع اظمتّم٤مر 

رسمٕملم وأًمػ أول ؾمٜم٦م ؾم٧م ويقم اخلٛمٞمس ًمتًع ظمٚمقن ُمـ رسمٞمع إ

 سمٛمديٜم٦م دهكم قم٤مصٛم٦م اهلٜمد.

وىمد قم٘مد اًمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م اًمث٘م٦م اعمٓمٚمع واحل٤مومظ اعمتٌع اًمِمٞمخ اإلُم٤مم 

ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ يقؾمػ اًمّم٤محلل اًمدُمِم٘مل اًمِم٤مومٕمل ُم١مًمػ 

ف قم٘مقد اجلامن ذم ُمٜم٤مىم٥م اإلُم٤مم إقمٔمؿ أيب طمٜمٞمٗم٦م اًمًػمة اًمِم٤مُمٞم٦م ذم يمت٤مسم

اًمٜمٕمامن اًم٤ٌمب اًمث٤مًم٨م واًمٕمنميـ ذم سمٞم٤من يمثرة طمديثف ويمقٟمف ُمـ أقمٞم٤من 

احلٗم٤مظ اعمحدصملم ىم٤مل ومٞمف رمحف اهلل شمٕم٤ممم: اقمٚمؿ رمحؽ اهلل شمٕم٤ممم أن اإلُم٤مم 

أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم ُمـ يم٤ٌمر طمٗم٤مظ احلدي٨م وذيمره احل٤مومظ اًمٜم٘م٤مد أسمق 

اهلل اًمذهٌل ذم يمت٤مسمف اعمٛمتع ـمٌ٘م٤مت احلٗم٤مظ اعمحدصملم ُمٜمٝمؿ وًم٘مد قمٌد

أص٤مب وأضم٤مد وًمقٓ يمثرة اقمتٜم٤مئف سم٤محلدي٨م ُم٤م هتٞم٠م ًمف اؾمتٜم٤ٌمط ُم٤ًمئؾ اًمٗم٘مف 

 وم٢مٟمف أول ُمـ اؾمتٜمٌٓمف ُمـ إدًم٦م اٟمتٝمك.

وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اعمحدث إؾمامقمٞمؾ اًمٕمجٚمقين سمـ حمٛمد ضمراح اًمِم٤مومٕمل 

ثٛملم ذم أرسمٕملم طمديث٤ًم ُمـ أطم٤مدي٨م ؾمٞمد ذم رؾم٤مًمتف اعمًامة: قم٘مد اجلقهر اًم
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اعمرؾمٚملم وهل صمٌتف اعمٕمروف سم٤مًمرؾم٤مًم٦م اًمٕمجٚمقٟمٞم٦م وزدت قمغم ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمًٜمد 

 اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م اًمٜمٕمامن شمٜمقهي٤ًم سم٠مٟمف ُمـ أهؾ هذا اًمِم٠من.

صمؿ قمٚمؼ قمغم ىمقًمف: اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م اًمٜمٕمامن سم٤محل٤مؿمٞم٦م ُم٤م ٟمّمف: هق 

ٜمٕمامن سمـ صم٤مسم٧م اًمٙمقذم وًمد ؾمٜم٦م صمامٟملم إُم٤مم إئٛم٦م ه٤مدي إُم٦م أسمق طمٜمٞمٗم٦م اًم

 وشمقوم٤مه اهلل شمٕم٤ممم ؾمٜم٦م ُمئ٦م ومخًلم ُمـ اهلجرة.

أطمد ُمـ قمد ُمـ اًمت٤مسمٕملم إُم٤مم اعمجتٝمديـ سمال ٟمزاع أول ُمـ ومتح سم٤مب 

اإلضمتٝم٤مد سم٤مإلمج٤مع ٓ يِمؽ ُمـ وىمػ قمغم وم٘مٝمف وومروقمف ذم ؾمٕم٦م قمٚمقُمف 

يٕم٦م إٟمام وضمالًم٦م ىمدره وأٟمف يم٤من أقمٚمؿ اًمٜم٤مس سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ٕن اًمنم

شم١مظمذ ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وُمـ يم٤من ىمٚمٞمؾ اًمٌْم٤مقم٦م ُمـ احلدي٨م ومٞمتٕملم 

قمٚمٞمف ـمٚمٌف وحتٛمٚمف واجلد واًمتِمٛمػم ذم ذًمؽ ًمٞم٠مظمذ اًمديـ ُمـ أصقل 

 صحٞمح٦م ويتٚم٘مك إطمٙم٤مم قمـ ص٤مطمٌٝم٤م اعمٌٚمغ هل٤م.

وىمد أمجع اًمٜم٤مىمٚمقن قمٜمف ُمـ أهؾ آصقل وأهؾ احلدي٨م أٟمف ي٘مدم 

ٕمتؼم ٟمٕمؿ مل يٙمـ هق ريض اهلل قمٜمف ُمـ احلدي٨م اًمّمحٞمح قمغم اًم٘مٞم٤مس اعم

ضمتٝم٤مد اإليمث٤مر ذم إئٛم٦م وًمٞمس ُمـ ذوط اإلُم٤مُم٦م وآاعمٙمثريـ يم٤ًمئر 

ضمتٝم٤مد إٟمام يتقىمػ قمغم طمٗمظ اًمًٜمـ وحتٛمٚمٝم٤م ٓ قمغم أدائٝم٤م اًمرواي٦م ٕن آ

 وشمٌٚمٞمٖمٝم٤م.

وم٤مًمّمديؼ ريض اهلل قمٜمف إُم٤مم اًمّمح٤مسم٦م وأوم٘مٝمٝمؿ وأطمٗمٔمٝمؿ ٓ يِمؽ 

 روى أطم٤مدي٨م ُمٕمدودة وإُم٤مم اعمحدصملم سم٤مإلمج٤مع ومٞمف ُمًٚمؿ مل يٙمثر وإٟمام

إُم٤مم إئٛم٦م وإُم٤مم دار اهلجرة ُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمف مل يّمح قمٜمده إٓ ُم٤م ذم 

يمت٤مب اعمقـم٠م
(434)

 ومٝمؾ ي٘مقل ىم٤مئؾ ومٞمف ؿمٞمئ٤ًم. 

وٟمحـ ٓ ٟمٜمٙمر أن ذم اًمًٜمـ ؾمٜمٜم٤ًم مل شمٌٚمغ اإلُم٤مم أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م أو سمٚمٖمتف ومل 

ؿم٠من اعمجتٝمد وىمد يم٤من قمٛمر  شمث٧ٌم قمٜمده صحتٝم٤م ًمٙمـ هذا أُمر ٓ يٛمس

ريض اهلل قمٜمف يرى رأي٤ًم صمؿ شمٌٚمٖمف اًمًٜم٦م ومػمضمع ُمع أٟمف صم٧ٌم قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ 

                                                           

 .قمٌد اًمٗمت٤محش ٠ماعمقـم»يٕمٜمل إذا ىمٍمٟم٤م اًمٜمٔمر قمغم ُم٤م دوٟمف ذم   (434)
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 أيب سمٙمر.سمٕمد سم٤مٕصمر أن قمٛمر أوم٘مف اًمّمح٤مسم٦م 

صمؿ اًمٓم٤مقمٜمقن ومٞمف يم٤مٟمقا ي٘مرون سم٢مُم٤مُمتف وشم٘مدُمف ُمـ طمٞم٨م ٓ يدرون 

ٕم٤مين ـمالع قمغم ُمىمقة آ يم٤مٟمقا يرُمقٟمف سم٤مًمرأي وًمٞمس اًمرأي ذم ؾمٚمٗمٜم٤م إَّٓ 

اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م وقمغم احلٙمؿ اعمٕمتؼمة ُمـ قمٜمد اًمِم٤مرع ذم ذقمف 

 إطمٙم٤مم وًمـ يتؿ اضمتٝم٤مد سمؾ وٓ قمٚمؿ إٓ سم٤محلٗمظ ووم٘مف ُمٕم٤مين اعمحٗمقظ.

ومٝمق ريض اهلل قمٜمف طم٤مومظ طمج٦م وم٘مٞمف مل يٙمثر ذم اًمرواي٦م عم٤م ؿمدد ذم 

 ذوط اًمرواي٦م واًمتحٛمؾ وذوط اًم٘مٌقل اٟمتٝمك.

 اهلل قمٜمف أطمد أئٛم٦م إُمّم٤مر اًمذيـ ومث٧ٌم أن اإلُم٤مم أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م ريض

هؿ ُمـ أهؾ هذا اًمِم٠من وُمـ أقمٞم٤من طمٗم٤مظ احلدي٨م اًمذيـ ٓ يًع ُمـ 

يِمتٖمؾ سمٕمٚمؿ احلدي٨م اجلٝمؾ مهؿ وُمـ يم٤ٌمر ُمٕمدزم محٚم٦م اًمٕمٚمؿ اًمٜمٌقي وممـ 

يرضمع إمم اضمتٝم٤مدهؿ ذم اًمتقصمٞمؼ واًمتجريح واًمتْمٕمٞمػ واًمتّمحٞمح وُمـ 

 أقمٚمؿ اًمٜم٤مس سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م.
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  من ائمة الجرح والتعديلأبو حنيفة 
سمق اخلػم حمٛمد سمـ قمٌداًمرمحـ اًمًخ٤موي ص٤مطم٥م أوىم٤مل احل٤مومظ 

احل٤مومظ اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين
(432)

: وشمٙمٚمؿ ذم اًمرضم٤مل يمام ىم٤مًمف اًمذهٌل مج٤مقم٦م 

ُمـ اًمّمح٤مسم٦م صمؿ ُمـ اًمت٤مسمٕملم يم٤مًمِمٕمٌل واسمـ ؾمػميـ وًمٙمٜمف ذم اًمت٤مسمٕملم سم٘مٚم٦م 

همػم اًمّمح٤مسم٦م ُمـ يمثرهؿ صح٤مسم٦م قمدول وأًم٘مٚم٦م اًمْمٕمػ ذم ُمتٌققمٝمؿ إذ 

اعمتٌققملم أيمثرهؿ صم٘م٤مت وٓ يٙم٤مد يقضمد ذم اًم٘مرن إول اًمذي اٟم٘مرض ذم 

اًمّمح٤مسم٦م ويم٤ٌمر اًمت٤مسمٕملم وٕمٞمػ إٓ اًمقاطمد سمٕمد اًمقاطمد يم٤محل٤مرث 

 إقمقر واعمخت٤مر اًمٙمذاب.

ومٚمام ُم٣م اًم٘مرن إول ودظمؾ اًمث٤مين يم٤من ذم أوائٚمف ُمـ أوؾم٤مط 

هم٤مًم٤ًٌم ُمـ ىمٌؾ حتٛمٚمٝمؿ اًمت٤مسمٕملم مج٤مقم٦م ُمـ اًمْمٕمٗم٤مء اًمذيـ وٕمٗمقا 

ووٌٓمٝمؿ ًمٚمحدي٨م ومؽماهؿ يرومٕمقن اعمقىمقف ويرؾمٚمقن يمثػمًا وهلؿ همٚمط 

 يم٠ميب ه٤مرون اًمٕمٌدي.

ومٚمام يم٤من قمٜمد آظمر قمٍم اًمت٤مسمٕملم وهق طمدود اخلٛمًلم وُمئ٦م شمٙمٚمؿ 

ذم اًمتقصمٞمؼ واًمتْمٕمٞمػ ـم٤مئٗم٦م ُمـ إئٛم٦م وم٘م٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م: ُم٤م رأي٧م أيمذب 

وصمؼ آظمريـ وٟمٔمر ذم اًمرضم٤مل ُمـ ضم٤مسمر اجلٕمٗمل ووٕمػ إقمٛمش مج٤مقم٦م و

 قمـ صم٘م٦م ويمذًمؽ ُم٤مًمؽ اٟمتٝمك. َّٓ إؿمٕم٦ٌم ويم٤من ُمتثٌت٤ًم ٓ يٙم٤مد يروي 

وىم٤مل اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م احل٤مومظ قمٌداًم٘م٤مدر اًم٘مرر رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم 

قمٚمؿ أن اإلُم٤مم أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م ىمد ىمٌؾ ىمقًمف اقاهر اعمْمٞم٦م ذم ـمٌ٘م٤مت احلٜمٗمٞم٦م: اجل

ًمٗمـ وقمٛمٚمقا سمف يمتٚم٘مٞمٝمؿ قمـ اإلُم٤مم ذم اجلرح واًمتٕمديؾ وشمٚم٘م٤مه قمٚمامء هذا ا

أمحد واًمٌخ٤مري واسمـ ُمٕملم واسمـ اعمديٜمل وهمػمهؿ ُمـ ؿمٞمقخ اًمّمٜمٕم٦م 

 وهذا يدًمؽ قمغم قمٔمٛم٦م ؿم٠مٟمف وؾمٕم٦م قمٚمٛمف وؾمٞم٤مدشمف. 

                                                           

ُمـ ـمٌٕم٦م ش ومتح اعمٖمٞم٨م سمنمح اًمٗمٞم٦م احلدي٨م»ُمـ  479ذم ص   (432)

 اٟمقار حمٛمدي ًمٙمٜمق سم٤مهلٜمد.
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وقمغم يمؾ طم٤مل وم٢مُم٤مُمٜم٤م اإلُم٤مم إقمٔمؿ أسمق طمٜمٞمٗم٦م اًمٜمٕمامن ريض اهلل 

وإذا  قمٜمف ُمـ يم٤ٌمر أئٛم٦م اجلرح واًمتٕمديؾ ذم قمٍمه ممـ إذا ىم٤مل ىمٌؾ ىمقًمف

ضمرح أو قمدل ؾمٛمع ُمٜمف ويم٤من ُمتثٌت٤ًم ٓ يٙم٤مد يروي إٓ قمـ صم٘م٦م يمِمٕم٦ٌم 

وُم٤مًمؽ رمحٝمام اهلل شمٕم٤ممم وهق أول ُمـ اٟمت٘مك اًمرضم٤مل ُمـ إئٛم٦م وأقمرض 

قمٛمـ ًمٞمس سمث٘م٦م ومل يٙمـ يروي إٓ ُم٤م صح وٓ حيدث إٓ ُم٤م حيٗمظ وشمٌٕمف 

 ُم٤مًمؽ.

يمام ذم وًم٘مد ىم٤مل ُمٚمؽ اعمحدصملم إُم٤مم اجلرح واًمتٕمديؾ حيٞمك سمـ ُمٕملم 

اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ًمٚمح٤مومظ اسمـ يمثػم: اًمٕمٚمامء أرسمٕم٦م: اًمثقري وأسمق طمٜمٞمٗم٦م 

 وُم٤مًمؽ وإوزاقمل.

ومٝم١مٓء اًم٘مرٟم٤مء ذم اًمٕمٚمؿ وأسمق طمٜمٞمٗم٦م وُم٤مًمؽ يٗمقىم٤من قمغم اًمثقري 

وإوزاقمل ذم ٟم٘مد اًمرضم٤مل ومه٤م احل٤مومٔم٤من احلجت٤من ومٛمـ اطمت٩م سمف أسمق 

 –عم٘مٌقل وُمـ اظمتٚمٗم٤م ومٞمف طمٜمٞمٗم٦م ذم يمت٤مب أصم٤مر أو ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م ومٝمق ا

 أُمره.يمزيد سمـ قمٞم٤مش اضمتٝمد ذم  – وذًمؽ ىمٚمٞمؾ ضمداً 

ويدل قمغم ضمالًم٦م ؿم٠من أيب طمٜمٞمٗم٦م ذم قمٚمؿ احلدي٨م ووٌٓمف وإشم٘م٤مٟمف 

وصح٦م روايتف وقمٚمق ُمٙم٤مٟمتف أٟمف عم٤م ىم٤مل اًمٌخ٤مري: أصح إؾم٤مٟمٞمد يمٚمٝم٤م 

ُم٤مًمؽ قمـ ٟم٤مومع قمـ اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام وسمٜمك قمغم ذًمؽ اإلُم٤مم أسمق 

ر قمٌد اًم٘م٤مهر سمـ ـم٤مهر اًمتٛمٞمٛمل أن أضمؾ إؾم٤مٟمٞمد: اًمِم٤مومٕمل قمـ ُمٜمّمق

ُم٤مًمؽ قمـ ٟم٤مومع قمـ اسمـ قمٛمر اقمؽمض قمٚمٞمف اًمِمٞمخ اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م احل٤مومظ 

قمالء اًمديـ ُمٖمٚمٓم٤مي: سم٠من أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م يروي قمـ ُم٤مًمؽ أطم٤مدي٨م ومٞمام ذيمره 

 اًمدار ىمٓمٜمل اٟمتٝمك.

ٞمٗم٦م وأضم٤مب قمٜمف اًمٌٚم٘مٞمٜمل ذم حم٤مؾمـ اإلصٓمالح سم٘مقًمف: وم٠مُم٤م أسمق طمٜم

ومٝمق وإن روى قمـ ُم٤مًمؽ يمام ذيمره اًمدار ىمٓمٜمل ًمٙمـ مل شمِمتٝمر روايتف قمٜمف 

 يم٤مؿمتٝم٤مر رواي٦م اًمِم٤مومٕمل اٟمتٝمك.
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وىم٤مل اًمٕمراىمل: رواي٦م أيب طمٜمٞمٗم٦م قمـ ُم٤مًمؽ ومٞمام ذيمره اًمدار ىمٓمٜمل ذم 

همرائٌف وذم اعمدسم٩م ًمٞم٧ًم ُمـ روايتف قمـ ٟم٤مومع قمـ اسمـ قمٛمر واعم٠ًمًم٦م 

 يمذًمؽ ذم اًمرواي٦م قمـ ُم٤مًمؽ. ُمٗمروو٦م ذم ذًمؽ ٟمٕمؿ ذيمر اخلٓمٞم٥م طمديث٤م

وىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين رمحف اهلل شمٕم٤ممم: أُم٤م 

اقمؽماوف سم٠ميب طمٜمٞمٗم٦م ومال حيًـ ٕن أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م مل شمث٧ٌم روايتف قمـ ُم٤مًمؽ 

وإٟمام أورده٤م اًمدار ىمٓمٜمل صمؿ اخلٓمٞم٥م ًمروايتلم وىمٕمت٤م هلام قمٜمف سم٢مؾمٜم٤مديـ 

ًمؽ إٟمام هل ومٞمام ذيمره ذم ومٞمٝمام ُم٘م٤مل وأيْم٤م وم٤من رواي٦م أيب طمٜمٞمٗم٦م قمـ ُم٤م

اعمذايمرة ومل ي٘مّمد اًمرواي٦م قمٜمف يم٤مًمِم٤مومٕمل اًمذي ٓزُمف ُمدة ـمقيٚم٦م وىمرأ 

قمٚمٞمف اعمقـم٠م سمٜمٗمًف اٟمتٝمك. ٟم٘مٚمف اًمًٞمقـمل ذم شمدري٥م اًمراوي ذح شم٘مري٥م 

 اًمٜمقاوي.

م عم٤م ذيمر احل٤مومظ ئٛم٦م إقماله١مٓء احلٗم٤مظ إ –ي٤م رقم٤مك اهلل  -وم٤مٟمٔمر 

ٚمًٚم٦م أصح إؾم٤مٟمٞمد قمـ ُم٤مًمؽ قمـ ٟم٤مومع أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م ذم ؾمُمٖمٚمٓم٤مي اإلُم٤مم 

قمـ اسمـ قمٛمر ٓ يرُمقن أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م سمًقء احلٗمظ واًمْمٕمػ ذم اًمرواي٦م وٓ 

يٜمٙمرون ضمالًمتف ذم احلدي٨م وٓ إشم٘م٤مٟمف ذم اًمرواي٦م وإٟمام يٜمٙمرون قمغم 

ُمٖمٚمٓم٤مي إدظم٤مًمف ذم هذه اًمًٚمًٚم٦م ًمٕمدم اؿمتٝم٤مر روايتف قمـ ُم٤مًمؽ يم٤مؿمتٝم٤مر 

ذم اعمذايمرة ومل ي٘مّمد أسمق طمٜمٞمٗم٦م اًمرواي٦م رواي٦م اًمِم٤مومٕمل قمٜمف أو ٕهن٤م وىمٕم٧م 

قمٜمف أو ٕن روايتف قمٜمف ًمٞم٧ًم ُمـ روايتف قمـ ٟم٤مومع أو ٕٟمف مل شمّمح روايتف 

 قمـ ُم٤مًمؽ.

ومٔمٝمر ُمـ هذا إشمٗم٤مق ه١مٓء احلٗم٤مظ اجلٝم٤مسمذة أئٛم٦م اًمٜم٘مد اإلُم٤مم 

احل٤مومظ ُمٖمٚمٓم٤مي واإلُم٤مم احل٤مومظ اًمٌٚم٘مٞمٜمل واحل٤مومظ اًمٕمراىمل وؿمٞمخ 

 واحل٤مومظ اًمًٞمقـمل قمغم أن اإلُم٤مم أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م اإلؾمالم اسمـ طمجر اًمٕمً٘مالين

ذم ضمالًم٦م ىمدره واشم٘م٤مٟمف ذم احلدي٨م ىمريـ ُم٤مًمؽ واًمِم٤مومٕمل رطمؿ اهلل 

 اجلٛمٞمع.
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وًمق ىم٤مل اإلُم٤مم ُمٖمٚمٓم٤مي إن ُمـ أصح إؾم٤مٟمٞمد أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م قمـ ٟم٤مومع 

قمـ اسمـ قمٛمر ًمٙم٤من ًمف وضمف وٓ ري٥م إن ُمـ أصح إؾم٤مٟمٞمد أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م قمـ 

ـ قم٤ٌمس وهذا اإلؾمٜم٤مد ذيمره اإلُم٤مم قمٌد اًمقه٤مب قمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح قمـ اسم

اًمِمٕمراين ذم ُمٞمزاٟمف اًمٙمؼمى يمام ذيمر إؾمٜم٤مد ُم٤مًمؽ قمـ ٟم٤مومع قمـ اسمـ قمٛمر 

 ريض اهلل قمٜمٝمؿ.

وىم٤مل احل٤مومظ اًمذهٌل ذم شمرمج٦م قمٌٞمدة اًمًٚمامين ُمـ يمت٤مسمف ؾمػم أقمالم 

ٟمف أيٜم٤م قمـ قمٛمرو سمـ قمكم اًمٗمالس سمق قمٛمرو سمـ اًمّمالح: ُروّ أء: ىم٤مل اًمٜمٌال

 أصح إؾم٤مٟمٞمد اسمـ ؾمػميـ قمـ قمٌٞمدة قمـ قمكم.ىم٤مل: 

ؾمٜم٤مد ُمع ىمقشمف قمغم إسمراهٞمؿ اًم٘م٤مئؾ اًمذهٌل: ٓ شمٗمقق هلذا اإلىمٚم٧م 

قمـ قمٚم٘مٛم٦م قمـ قمٌداهلل وٓ قمغم اًمزهري قمـ ؾم٤ممل قمـ أسمٞمف صمؿ إن هذيـ 

اإلؾمٜم٤مديـ روي مهام أطم٤مدي٨م مج٦م ذم اًمّمح٤مح وًمٞمس يمذًمؽ إول ومام ذم 

 واطمد اٟمتٝمك. اًمّمحٞمحلم ًمٕمٌٞمدة قمـ قمكم ؾمقى طمدي٨م

وىم٤مل ذم شمرمج٦م قمٚم٘مٛم٦م سمـ ىمٞمس اًمٜمخٕمل اًمٙمقذم: ىم٤مل سمٕمض احلٗم٤مظ 

وأطمًـ: أصح إؾم٤مٟمٞمد ُمٜمّمقر قمـ إسمراهٞمؿ قمـ قمٚم٘مٛم٦م قمـ اسمـ ُمًٕمقد 

ومٕمغم هذا أصح ذًمؽ: ؿمٕم٦ٌم وؾمٗمٞم٤من قمـ ُمٜمّمقر وقمٜمٝمام حيٞمك اًم٘مٓم٤من 

أسمق قمٌداهلل اًمٌخ٤مري ٝمدي وقمٜمٝمام قمكم سمـ اعمديٜمل وقمٜمف وقمٌد اًمرمحـ سمـ ُم

 ٝمؿ اهلل اٟمتٝمك.رمح

وىم٤مل ذم شمرمج٦م ويمٞمع سمـ اجلراح: ىمٚم٧م: أصح إؾمٜم٤مد سم٤مًمٕمراق 

وهمػمه٤م أمحد سمـ طمٜمٌؾ قمـ ويمٞمع قمـ ؾمٗمٞم٤من قمـ ُمٜمّمقر قمـ إسمراهٞمؿ قمـ 

 وذم اعمًٜمد مهذا قمدة ُمتقن.ط قمٚم٘مٛم٦م قمـ قمٌداهلل قمـ اًمٜمٌل 

ىم٤مل قمٌداهلل سمـ ه٤مؿمؿ: ظمرج قمٚمٞمٜم٤م ويمٞمع يقُم٤م وم٘م٤مل: أي اإلؾمٜم٤مديـ 

قمٛمش قمـ أيب وائؾ قمـ قمٌداهلل أو ؾمٗمٞم٤من قمـ ُمٜمّمقر قمـ أطم٥م إًمٞمٙمؿ إ

إسمراهٞمؿ قمـ قمٚم٘مٛم٦م قمـ قمٌداهلل؟ وم٘مٚمٜم٤م: إقمٛمش وم٢مٟمف أقمغم وم٘م٤مل: سمؾ اًمث٤مين 

وم٢مٟمف وم٘مٞمف قمـ وم٘مٞمف قمـ وم٘مٞمف قمـ وم٘مٞمف وأظمر ؿمٞمخ قمـ ؿمٞمخ وطمدي٨م 

 يتداوًمف اًمٗم٘مٝم٤مء ظمػم ُمـ طمدي٨م يتداوًمف اًمِمٞمقخ اٟمتٝمك.
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وىم٤مل ذم شمرمج٦م قمٌداهلل سمـ ه٤مؿمؿ
(433)

: احل٤ميمؿ طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ حمٛمد 

اًمٕمٜمؼمي طمدصمٜم٤م أمحد سمـ ؾمٚمٛم٦م طمدصمٜم٤م قمٌداهلل سمـ ه٤مؿمؿ ىم٤مل ًمٜم٤م ويمٞمع: أي 

اإلؾمٜم٤مديـ أطم٥م إًمٞمٙمؿ إقمٛمش قمـ أيب وائؾ قمـ قمٌداهلل أو ؾمٗمٞم٤من قمـ 

ُمٜمّمقر قمـ إسمراهٞمؿ قمـ قمٚم٘مٛم٦م قمـ قمٌداهلل؟ وم٘مٚمٜم٤م: إول وم٘م٤مل: 

ر وم٘مٞمف وإسمراهٞمؿ وم٘مٞمف إقمٛمش ؿمٞمخ وأسمق وائؾ ؿمٞمخ وؾمٗمٞم٤من وم٘مٞمف وُمٜمّمق

 وقمٚم٘مٛم٦م وم٘مٞمف وطمدي٨م يتداوًمف اًمٗم٘مٝم٤مء ظمػم مم٤م يتداوًمف اًمِمٞمقخ.

 ىمٚم٧م: سمؾ وإقمٛمش وؿمٞمخف هلام وم٘مف وُمٕمروم٦م وضمالًم٦م اٟمتٝمك.

ىمٚم٧م: ومٕمغم هذا أصح أؾم٤مٟمٞمد اًمٕمراق وأضمٚمٝم٤م ُم٤م رواه أسمق يقؾمػ 

وحمٛمد سمـ احلًـ قمـ اإلُم٤مم إقمٔمؿ أيب طمٜمٞمٗم٦م قمـ مح٤مد سمـ أيب ؾمٚمٞمامن 

ط راهٞمؿ قمـ قمٚم٘مٛم٦م أو إؾمقد قمـ قمٌداهلل سمـ ُمًٕمقد قمـ اًمٜمٌل قمـ إسم

أسمق يقؾمػ وحمٛمد ٝم٤مء ٟمٌالء وهلؿ ُمٕمروم٦م وضمالًم٦م سمؾ وم٢من ه١مٓء يمٚمٝمؿ وم٘م

أوم٘مف وأضمؾ ُمـ ويمٞمع وأسمق طمٜمٞمٗم٦م أوم٘مف وأضمؾ ُمـ ؾمٗمٞم٤من وإقمٛمش 

 ويمذًمؽ ؿمٞمخف مح٤َّمد أوم٘مف ُمـ ُمٜمّمقر.

ٕصمر: وىمد وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم ذح ٟمخ٦ٌم اًمٗمٙمر ذم ُمّمٓمٚمح ا

ي٘مع ذم أظم٤ٌمر أطم٤مد اعمٜم٘مًٛم٦م إمم ُمِمٝمقر وقمزيز وهمري٥م ُم٤م يٗمٞمد اًمٕمٚمؿ 

 اًمٜمٔمري سم٤مًم٘مرائـ قمغم اعمخت٤مر.......... واخلؼم اعمحتػ سم٤مًم٘مرائـ أٟمقاع 

 ٝمام مم٤م مل يٌٚمغ طمد اًمتقاشمر....ُمٜمٝم٤م ُم٤م أظمرضمف اًمِمٞمخ٤من ذم صحٞمحٞم

رواة واًمٕمٚمؾ وُمٜمٝم٤م اعمِمٝمقر إذا يم٤مٟم٧م ًمف ـمرق ُم٤ٌميٜم٦م ؾم٤معم٦م ُمـ وٕمػ اًم

وُمٜمٝم٤م اعمًٚمًؾ سم٤مٕئٛم٦م احلٗم٤مظ اعمت٘مٜملم طمٞم٨م ٓ يٙمقن همري٤ًٌم يم٤محلدي٨م 

اًمذي يرويف أمحد سمـ طمٜمٌؾ ُمثاًل ويِم٤مريمف ومٞمف همػمه قمـ اًمِم٤مومٕمل ويِم٤مريمف 

ؾمتدٓل ُمـ س وم٢مٟمف يٗمٞمد اًمٕمٚمؿ قمٜمد ؾم٤مُمٕمف سم٤مٓومٞمف همػمه قمـ ُم٤مًمؽ سمـ أٟم

٦م ًمٚم٘مٌقل ُم٤م ي٘مقم ضمٝم٦م ضمالًم٦م رواشمف وإن ومٞمٝمؿ ُمـ اًمّمٗم٤مت اًمالئ٘م٦م اعمقضمٌ

 ُم٘م٤مم اًمٕمدد اًمٙمثػم ُمـ همػمهؿ.

                                                           

(433 )  328:12329. 
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وٓ يتِمٙمؽ ُمـ ًمف أدٟمك مم٤مرؾم٦م سم٤مًمٕمٚمؿ وأظم٤ٌمر اًمٜم٤مس أن ُم٤مًمٙم٤ًم 

ُمثاًل ًمق ؿم٤مومٝمف سمخؼم ًمٕمٚمؿ أٟمف ص٤مدق ومٞمف وم٢مذا اٟمْم٤مف إًمٞمف أيْم٤ًم ُمـ هق ذم 

 شمٚمؽ اًمدرضم٦م ازداد ىمقة وسمٕمد قمام خيِمك قمٚمٞمف ُمـ اًمًٝمق اٟمتٝمك ُمٚمخّم٤ًم.

ومٞمف همػمه ويِم٤مريمف  –اإلُم٤مم اًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد  ىمٚم٧م: ومٕمغم هذا ُم٤م رواه

ُم٤مم إقمٔمؿ أيب قمـ اإل –ويِم٤مريمف ومٞمف همػمه  –ُم٤مم أيب يقؾمػ قمـ اإل –

طمٜمٞمٗم٦م أو ُم٤م رواه اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل يمذًمؽ قمـ اإلُم٤مم حمٛمد سمـ احلًـ 

اًمِمٞم٤ٌمين قمـ اإلُم٤مم إقمٔمؿ أيب طمٜمٞمٗم٦م جيري ومٞمف هذا احلٙمؿ وم٢مٟمف أيْم٤ًم 

 ٛم٦م احلٗم٤مظ اعمت٘مٜملم.حمتػ سم٤مًم٘مرائـ وُمًٚمًؾ سم٤مٕئ

سمؾ ىمد يرضمح اعمًٚمًؾ سم٤مٕئٛم٦م قمغم ُم٤م ذم اًمّمحٞمحلم أيْم٤ًم ىم٤مل اسمـ 

طمجر ذم ذح اًمٜمخ٦ٌم: ىمد يٕمرض عمٗمقق ُم٤م جيٕمٚمف وم٤مئ٘م٤ًم يمام ًمق يم٤من احلدي٨م 

قمٜمد ُمًٚمؿ ُمثاًل وهق ُمِمٝمقر ىم٤مس قمـ درضم٦م اًمتقاشمر ًمٙمـ طمٗم٧م ىمريٜم٦م 

ف اًمٌخ٤مري إذا يم٤من ص٤مر مه٤م يٗمٞمد اًمٕمٚمؿ وم٢مٟمف ي٘مدم قمغم احلدي٨م اًمذي خيرضم

ومردًا ُمٓمٚم٘م٤ًم ويمام ًمق يم٤من احلدي٨م اًمذي مل خيرضم٤مه ُمـ شمرمج٦م وصٗم٧م 

سمٙمقهن٤م أصح إؾم٤مٟمٞمد يمامًمؽ قمـ ٟم٤مومع قمـ اسمـ قمٛمر وم٢مٟمف ي٘مدم قمغم ُم٤م 

 اٟمٗمرد سمف أطمدمه٤م ُمثاًل ٓ ؾمٞمام إذا يم٤من ذم إؾمٜم٤مده ُمـ ومٞمف ُم٘م٤مل اٟمتٝمك.

 احلدي٨م ومٕمغم هذا ُم٤م رواه ُم٤مًمؽ قمـ ٟم٤مومع قمـ اسمـ قمٛمر ي٘مدم قمغم

اًمذي مل خيرضم٤مه ُمـ شمرمج٦م وصٗم٧م سمٙمقهن٤م أصح إؾم٤مٟمٞمد ويمذًمؽ ُم٤م رواه 

أسمق طمٜمٞمٗم٦م قمـ ٟم٤مومع قمـ اسمـ قمٛمر أو قمـ قمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح قمـ اسمـ قم٤ٌمس 

أو قمـ ؿمٞمخف مح٤مد قمـ اسمراهٞمؿ قمـ قمٚم٘مٛم٦م قمـ اسمـ ُمًٕمقد. اٟمتٝمك ُمٚمخّم٤ًم 

٤مخيٜم٤م حمٛمد ُمًتٗم٤مدًا ُمـ يمت٤مب ُمٙم٤مٟم٦م اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م ذم احلدي٨م ًمِمٞمخ ُمِم

 قمٌد اًمرؿمٞمد اًمٜمٕمامين رمحف اهلل.
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 عبدالله بن عدي صاحب الكامل: -1
ٟم٘مؾ ومٞمف يمالم اسمـ قمدي ذم أيب طمٜمٞمٗم٦م ُمـ يمت٤مسمف اًمٙم٤مُمؾ ذم  أقول

 اًمْمٕمٗم٤مء:

 2472وشمرمج٦م أيب طمٜمٞمٗم٦م شم٘مع ذم اعمجٚمد اًم٤ًمسمع ُمـ اًمٙم٤مُمؾ ُمـ صـ

ومال أقمٞمد وىمد شم٘مدم اًمٙمالم قمغم اسمـ قمدي ويمت٤مسمف اًمٙم٤مُمؾ  2480إمم صـ

اًمٙمالم قمٚمٞمف وًمٞم٧م اعم١مًمػ ىمرأ ُم٤م يمتٌتف جلٜم٦م اًمتح٘مٞمؼ اعمختّم٦م قمغم 

اًمٙمت٤مب ذم شمرمج٦م أيب طمٜمٞمٗم٦م ومٚم٘مد أضم٤مدت اًمٚمجٜم٦م ذم اًمرد قمغم اسمـ قمدي 

سمٙمالم ُمقضمز وُمـ مجٚم٦م اًمرد ىمقهل٤م: وأطمًـ ُم٤م ىمٞمؾ ذم رد ذًمؽ اًمٜم٤مس ومٞمف 

ٗمظ وىم٤مل سملم طم٤مؾمد وضم٤مهؾ وىم٤مل اسمـ ُمٕملم: يم٤من صم٘م٦م ٓ حيدث إٓ سمام حي

اسمـ وه٥م حمٛمد سمـ ُمزاطمؿ: ؾمٛمٕم٧م اسمـ اعم٤ٌمرك ي٘مقل: أسمق طمٜمٞمٗم٦م أوم٘مف 

 اًمٜم٤مس..... اًمخ يمالُمٝمؿ.

واقمٚمؿ أن اعم١مًمػ ذيمر اًمٓمٕمقن هٜم٤م قمـ اسمـ قمدي صمؿ ذع يٗمرىمٝم٤م ذم 

 صمٜم٤مي٤م اًمٙمت٤مب شمٙمثػمًا ًمٚم٤ٌمـمؾ واهلل طمًٞمٌف.

 رطبان:عبدالله بن عون بن أ -2
 : 420صـ43ىم٤مل اخلٓمٞم٥م رمحف اهلل ج -ا

أظمؼمٟم٤م اسمـ اًمٗمْمؾ أظمؼمٟم٤م اسمـ درؾمتقيف طمدصمٜم٤م يٕم٘مقب طمدصمٜم٤م 

ؾمٚمٞمامن سمـ طمرب طمدصمٜم٤م مح٤مد سمـ زيد ىم٤مل: ىم٤مل اسمـ قمقن ٟمٌئ٧م أن ومٞمٙمؿ 

صداديـ قمـ ؾمٌٞمؾ اهلل ىم٤مل ؾمٚمٞمامن سمـ طمرب وأسمق طمٜمٞمٗم٦م وأصح٤مسمف ممـ 

 يّمدون قمـ ؾمٌٞمؾ اهلل.

 .27ظمؼم رىمؿ  400صـ 43أىمقل ذيمره اخلٓمٞم٥م جمٚمد 

رؾمتقيف وهق قمٌداهلل سمـ ضمٕمٗمر سمـ درؾمتقيف وذم إؾمٜم٤مده اسمـ د

اًمٗم٤مرد اًمٜمحقي أسمق حمٛمد ص٤مطم٥م يٕم٘مقب اًمٗمًقي ىم٤مل اخلٓمٞم٥م: 

ؾمٛمٕم٧م اًمالًمٙم٤مئل ذيمره ومْمٕمٗمف ىم٤مًمف اسمـ طمجر ذم ًم٤ًمن اعمٞمزان وومٞمف أيْم٤م 

يْم٤م: همٗمر اهلل ًمف إٟمف سمٚمٖمٜمل أٟمف ىمٞمؾ ًمف طمدث قمـ قم٤ٌمس أوىم٤مل اخلٓمٞم٥م 

ومل يٙمـ ؾمٛمع ُمـ قم٤ٌمس ؿمٞمئ٤ًم اًمدوري طمديث٤م وٟمحـ ٟمٕمٓمٞمؽ درمه٤ًم ومٗمٕمؾ 



273 

 

وىم٤مل اخلٓمٞم٥م: هذه احلٙم٤مي٦م سم٤مـمٚم٦م ٕن أسم٤م حمٛمد سمـ درؾمتقيف يم٤من أرومع 

 ىمدرًا ُمـ أن يٙمذب ٕضمؾ اًمٕمرض اًمٙمثػم ومٙمٞمػ ٕضمؾ اًمٌمء اًمت٤مومف.

وشم٤مريخ  43جمٚمد 324أٟمٔمر شمرمج٦م سمـ درؾمتقيف ذم ًم٤ًمن اعمٞمزان صـ

 .434صـ 9سمٖمداد جمٚمد

قب وروايتف ظم٤مص٦م قمـ وىمد طمدث اسمـ درؾمتقيف هٜم٤م قمـ يٕم٘م

اًمدوري ويٕم٘مقب ُمٜمٙمرة واًمؼمىم٤مين طمٞمٜمام ؾمئؾ قمـ اسمـ درؾمتقيف ىم٤مل 

وٕمٗمقه ٕٟمف عم٤م روى يمت٤مب اًمت٤مريخ قمـ يٕم٘مقب سمـ ؾمٗمٞم٤من أٟمٙمروا قمٚمٞمف 

ذًمؽ وىم٤مًمقا ًمف إٟمام طمدث يٕم٘مقب مهذا اًمٙمت٤مب ىمدياًم ومٛمتك ؾمٛمٕمتف ُمٜمف يمام 

 .9ٟم٘مؾ ذًمؽ اخلٓمٞم٥م ٟمٗمًف ذم شمرمج٦م اسمـ درؾمتقيف جمٚمد 

ومرضمؾ هذا طم٤مًمف أي ىمٞمٛم٦م ًمروايتف وًمٙمـ اعمالطمظ أن اخلٓمٞم٥م أيمثر 

 قمـ هذا اإلظم٤ٌمري ضمد اإليمث٤مر وهلل ذم ظمٚم٘مف ؿم١مون.

وقمغم يمؾ ٟم٘مقل ًمٚمٝم٤مذيـ اًمذيـ ٓ يٕمرومقن ُم٤م يٜم٘مٚمقن ُمتك يم٤من أسمق 

طمٜمٞمٗم٦م ريض اهلل قمٜمف وأصح٤مسمف ريض اهلل قمٜمٝمؿ ُمـ اًمّمداديـ قمـ ؾمٌٞمؾ 

ًمًػم شم٤مًمٞمٗم٤ًم مل يًٌ٘مقا إًمٞمف؟ إن يم٤من يريد اهلل؟ أطملم أًمٗمقا أطمٙم٤مم اجلٝم٤مد وا

سمًٌٞمؾ اهلل اعمٕمٜمك اًمنمقمل اعمت٤ٌمدر، وقمؿ صدوا؟ إن يم٤من يريد همػم ذًمؽ 

طمتك يّمدُمف اجلقاب ويقىمٔمف قمـ همٗمقشمف وٓ يرؾمؾ اًمٙمالم قمغم قمقاهٜمف 

 هٙمذا إٓ ص٤مطم٥م هقى.

وقمٌداهلل سمـ قمقن سمـ أرـم٤ٌمن إُم٤مم صم٘م٦م صم٧ٌم يمثػم احلدي٨م ُمـ ؾم٤مدات 

٤ٌمدة وومْماًل وورقم٤ًم وٟمًٙم٤ًم وصالسم٦ًم ذم اًمًٜم٦م ويم٤من قمثامٟمٞم٤ًم أٟمٔمر أهؾ زُم٤مٟمف قم

وىمد روى حيٞمك سمـ  4جمٚمد426إمم صـ 424شمرمجتف ذم هتذي٥م اًمتٝمذي٥م صـ

ؾمٕمٞمد اًم٘مٓم٤من قمـ ؿمٕم٦ٌم أٟمف ىم٤مل: إن هذا احلدي٨م يّمديمؿ قمـ ذيمر اهلل وقمـ 

 .430-2اًمّمالة ومٝمؾ أٟمتؿ ُمٜمتٝمقن يمام ذم ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ 

د احلدي٨م يّمد قمـ ذيمر اهلل ومال ُم٤مٟمع ُمـ أن يقضمد وم٢مذا وضمد ُمـ يٕم

ل اهلل اًمّمقن ومٕمغم ومرض صح٦م اخلؼم يٙمقن هذا ٠مُمـ يٕمد اًمٗم٘مف يمذًمؽ ٟمً

 شمٗمًػمه وهذه وضمٝم٦م ٟمٔمر ىم٤مئٚمف ًمٞمس إٓ. 
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 :505صـ4ىم٤مل أسمق زرقم٦م اًمدُمِم٘مل ذم شم٤مرخيف ج -ب

طمدصمٜمل أمحد سمـ ؿمٌقيف ىم٤مل: طمدصمٜمل اًمٗمْمؾ سمـ ُمقؾمك ىم٤مل: 

 سمٚمٖمٜمل أن سم٤مًمٙمقوم٦م رضماًل جيٞم٥م ذم اعمٕمْمالت.ؾمٛمٕم٧م اسمـ قمقن ي٘مقل: 

ذم ؾمٜمده أمحد سمـ ؿمٌقيف ىم٤مل اسمـ طمجر ذم شمرمجتف ذم ًم٤ًمن  أقول

اعمٞمزان: روى قمـ حمٛمد سمـ ؾمٚمٛم٦م قمـ يزيد سمـ ه٤مرون قمـ مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م 

طم٥مُّ قمكم ي٠ميمؾ »قمـ أيقب قمـ قمٓم٤مء قمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام رومٕمف 

اخلٓمٞم٥م رضم٤مًمف ُمٕمروومقن سم٤مًمث٘م٦م ُمـ  ىم٤ملش اًمًٞمئ٤مت يمام شم٠ميمؾ اًمٜم٤مر احلٓم٥م

ومقق حمٛمد ومّم٤مقمدًا واحلدي٨م سم٤مـمؾ ُمريم٥م قمغم هذا اإلؾمٜم٤مد ىمٚم٧م وحمٛمد 

يت شمرمجتف وأٟمف وٕمٞمػ واًمراوي قمٜمف أمحد سمـ ؿمٌقيف هذا ٠مسمـ ؾمٚمٛم٦م ؾمت

 .290جمٚمدا صـ  ا.هـجمٝمقل وم٤مٔوم٦م ُمـ أطمدمه٤م 

واًمٗمْمؾ سمـ ُمقؾمك ُمع يمقٟمف صم٘م٦م روى ُمٜم٤ميمػم راضمع شمرمجتف ذم 

 .443-442صـ 6ًمتٝمذي٥م جمٚمد هتذي٥م ا

 واًمرضمؾ ُمٌٝمؿ ىمد يٙمقن اعمراد ُمٜمف أسمق طمٜمٞمٗم٦م وىمد يٙمقن همػمه.

 وًمئـ يم٤من اعمراد سمف إُم٤مُمٜم٤م ومام وضمف اجلرح ذم ُمثؾ هذا اًمٚمٗمظ.

وأي ُمِمٙمٚم٦م ذم اإلضم٤مسم٦م قمغم اعمٕمْمالت سمؾ اإلضم٤مسم٦م قمغم اعمٕمْمالت 

 دًمٞمؾ اًمٗم٘مف. وًمٙمـ اعم١مًمػ ٓ يدري ُم٤م يٜم٘مؾ

 ارك:عبدالله بن المب -3
 :205صـ43ىم٤مل اخلٓمٞم٥م رمحف اهلل ج

أظمؼمٟم٤م اخلالل طمدصمٜم٤م قمٌداهلل سمـ قمثامن اًمّمٗم٤مر طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ  -4

خمٚمد طمدصمٜم٤م اًمٕم٤ٌمس سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ؿمامس ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م ويمٞمٕم٤م 

ي٘مقل: ؾم٠مل اسمـ اعم٤ٌمرك أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م قمـ رومع اًمٞمديـ ذم اًمريمقع وم٘م٤مل أسمق 

ل ويمٞمع: ويم٤من اسمـ اعم٤ٌمرك رضماًل طمٜمٞمٗم٦م: يريد أن يٓمػم ومػمومع يديف ىم٤م

ٟمف يٓمػم ذم اًمث٤مٟمٞم٦م ومًٙم٧م ٢مقم٤مىمال وًم٘م٤مل اسمـ اعم٤ٌمرك: إن يم٤من ـم٤مر ذم إومم وم

 أسمق طمٜمٞمٗم٦م ومل ي٘مؾ ؿمٞمئ٤ًم.
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 205صـ43أىمقل ٟمٕمؿ هذه اًمرواي٦م ذيمره٤م اخلٓمٞم٥م ج

حت٧م قمٜمقان ىمّم٦م أيب  449واعم١مًمػ ذيمره٤م هٜم٤م صمؿ أومرده٤م صـ

يـ وأورده٤م ُمـ ـمريؼ اًمٌٞمٝم٘مل وذيمر ُمـ طمٜمٞمٗم٦م ُمع اسمـ اعم٤ٌمرك ذم رومع اًمٞمد

رواه٤م وٟمص رواي٦م اًمٌٞمٝم٘مل يمام ٟم٘مٚمٝم٤م اعم١مًمػ وهل يمذًمؽ ذم اًمًٜمـ 

اًمٙمؼمى ًمف أظمؼمٟم٤م أسمق قمٌداهلل احل٤مومظ أٟم٤ٌمٟم٤م احلًـ سمـ طمٚمٞمؿ اًمّم٤مئغ سمٛمرو 

طمدصمٜم٤م أسمق اعمقضمف أظمؼمين أسمق ٟمٍم حمٛمد سمـ أيب اخلٓم٤مب اًمًٚمٛمل ويم٤من 

ـ يقٟمس طمدصمٜم٤م ويمٞمع ىم٤مل: صٚمٞم٧م ذم رضماًل ص٤محل٤ًم ىم٤مل: أظمؼمين قمكم سم

ُمًجد اًمٙمقوم٦م وم٢مذا أسمق طمٜمٞمٗم٦م ىم٤مئؿ يّمكم واسمـ اعم٤ٌمرك إمم ضمٜمٌف يّمكم وم٢مذا 

قمٌداهلل يرومع يديف يمٚمام ريمع ويمٚمام رومع وأسمق طمٜمٞمٗم٦م ٓ يرومع ومٚمام ومرهمقا ُمـ 

اًمّمالة ىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م ًمٕمٌداهلل: ي٤م أسم٤م قمٌداًمرمحـ رأيتؽ شمٙمثر رومع اًمٞمديـ 

ل ًمف قمٌداهلل: ي٤م أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م ىمد رأيتؽ شمرومع يديؽ طملم أردت أن شمٓمػم وم٘م٤م

اومتتح٧م اًمّمالة أردت أن شمٓمػم ومًٙم٧م أسمق طمٜمٞمٗم٦م ىم٤مل ويمٞمع ومام رأي٧م 

 ضمقاسم٤ًم أطمي ُمـ ضمقاب قمٌداهلل ٕيب طمٜمٞمٗم٦م.

ىم٤مل اعم١مًمػ سمٕمد ٟم٘مٚمٝم٤م وإٟمام اظمؽمت ٟم٘مٚمٝم٤م ُمـ اًمٌٞمٝم٘مل قمغم ُمـ هق 

 ا.هـًة أقمغم ؾمٜمدًا ُمٜمف ٕٟمف أطمًـ ُمـ ؾم٤مىمٝم٤م سمتامُمٝم٤م ُمًٜمد

 أىمقل ٓ أدري ُم٤م وضمف اًمٓمٕمـ قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م ذم هذه اًمرواي٦م.

رومع ط وم٢من أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م إٟمام ؿمٌف اًمرومع سم٤مًمٓمػمان يمام ؿمٌف اًمٜمٌل 

إي٤مدي قمٜمد اًمًالم سم٠مذٟم٤مب ظمٞمؾ ؿمٛمس وُمراد اإلُم٤مم أن هذا اًمرومع ذم 

 ط.همػم ُمقوٕمف ومٞمٜمٌٖمل شمريمف يمام هق ُمراده 

احلدي٨م أيْم٤ًم وم٢مٟمف يٛمٙمـ يرد قمغم ومام أورده اسمـ اعم٤ٌمرك قمغم اإلُم٤مم 

ن يم٤من اًمرومع قمٜمد اًمًالم يم٠مذٟم٤مب ظمٞمؾ ؿمٛمس ومٝمق قمٜمد اإلومتت٤مح إأن ي٘م٤مل 

ُمثٚمٝم٤م وإٓ ومام هق ضمقاسمٙمؿ ذم احلدي٨م ومٝمق ضمقاسمٜم٤م قمـ ىمقل اسمـ اعم٤ٌمرك 

 وم٤مومٝمؿ.

ومتت٤مح ُمـ ُم٤ًمئؾ اخلالف وهل ٠ًمًم٦م رومع اًمٞمديـ ذم همػم شمٙمٌػم آوُم

 ُم٘مررة ذم حمٚمٝم٤م.
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هٜم٤م ظم٤مًمػ ىم٤مقمدشمف إذ ُمـ ىم٤مقمدشمف أٟمف إذا اشمٗمؼ ؿمٞمخ٤مه واسمـ اعم٤ٌمرك 

 اًمٜمٕمامن وؾمٗمٞم٤من أظمذ سم٘مقهلام.

 : 438صـ43ىم٤مل اخلٓمٞم٥م رمحف اهلل ج -2

أظمؼمين اخلالل طمدصمٜمل قمٌداًمقاطمد سمـ قمكم اًمٗم٤مُمل طمدصمٜم٤م أسمق ؾم٤ممل 

حمٛمد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ مح٤مد ىم٤مل: ىم٤مل أسمق داود ؾمٚمٞمامن سمـ إؿمٕم٨م 

ىمط وٓ  طجمٚمس ُم٤م رأي٧م ذيمر اًمٜمٌل اًمًجًت٤مين ىم٤مل اسمـ اعم٤ٌمرك ُم٤م 

 يّمغم قمٚمٞمف إٓ جمٚمس أيب طمٜمٞمٗم٦م وُم٤م يمٜم٤م ٟم٠مشمٞمف إٓ ظمٗمٞم٤ًم ُمـ ؾمٗمٞم٤من اًمثقري.

 438صـ 43ٟمٕمؿ ذيمر هذه اًمرواي٦م اخلٓمٞم٥م ج أقول

ن أسم٤م داود مل يدرك اسمـ اعم٤ٌمرك وسمٞمٜمٝمام ُمٗم٤مزة واًمًٜمد ومٞمف اٟم٘مٓم٤مع ٕ

سم٢مُم٤مُم٦م أيب طمٜمٞمٗم٦م يمام  وًمٗمظ ىم٤مل أسمق داود صٞمٖم٦م اٟم٘مٓم٤مع وأسمق داود ممـ ي٘مر

 شم٘مدم ٟم٘مٚمف قمـ اسمـ قمٌداًمؼم واحل٤مومظ اًمذهٌل.

سمؾ اًمث٤مسم٧م قمـ اسمـ اعم٤ٌمرك سمرواي٦م أيب سمنم اًمدوٓيب قمـ إسمراهٞمؿ 

اجلقزضم٤مين قمـ قمٌدان قمـ اسمـ اعم٤ٌمرك يم٤من يٕمجٌٜمل جم٤مًم٦ًم اًمثقري يمٜم٧م إذا 

ؿمئ٧م رأيتف ُمّمٚمٞم٤ًم وإذا ؿمئ٧م رأيتف ذم اًمزهد وإذا ؿمئ٧م رأيتف ذم اًمٖم٤مُمض 

 سمدون أن يتٕمرض ًمذيمر أيب طمٜمٞمٗم٦م هٜم٤م أصاًل. ا.هـُمـ اًمٗم٘مف 

واعم١مًمػ شمٍمف ذم اخلؼم وزاد ُم٤م ؿم٤مء إمم أن ضمٕمؾ جمٚمس أيب طمٜمٞمٗم٦م 

وٓ يّمغم قمٚمٞمف ؾمٌح٤مٟمؽ ريب ُم٤م هذا إٓ إومؽ ط جمٚم٤ًًم ٓ يذيمر ومٞمف اًمٜمٌل 

 ُمٗمؽمى قمغم اسمـ اعم٤ٌمرك ُمٙمِمقف اًمٜم٘م٤مب.

ـ ؾمٝمؾ قمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ طمدث اسمـ أيب اًمٕمقام قمـ إسمراهٞمؿ سمـ أمحد سم

٤من قمـ أسمٞمف قمـ سمنم سمـ حيٞمك قمـ اسمـ اعم٤ٌمرك أٟمف ىم٤مل: ُم٤م رأي٧م رضماًل  ًَّ هم

قم٤معم٤ًم وٓ همػم قم٤ممل أوىمر ذم جمٚمًف وٓ أطمًـ ؾمٛمت٤ًم وطمٚماًم ُمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م 

وًم٘مد يمٜم٤م قمٜمده يقُم٤ًم ذم اعمًجد اجل٤مُمع ومام ؿمٕمرٟم٤م إذ وىمٕم٧م طمٞم٦م ُمـ اًمً٘مػ 

ف وم٠مًم٘م٤مه٤م وُم٤م ُمٜم٤م أطمد إٓ هرب ىمٞمؾ ًمذم طمجره ومام زاد قمغم أن ٟمٗمض طمجره 

أسم٤م قمٌداًمرمحـ ىم٤مل: يمٜم٧م أؿمدهؿ هرسم٤ًم صمؿ أىمٌؾ يّمػ أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م وم٠مٟم٧م ي٤م 

 ا.هـويّمػ أظمالىمف 
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أومٛمثٚمف ي٘مقل ذم ؿمٞمخف ُم٤م طمٙم٤مه اخلٓمٞم٥م وٟم٘مٚمف اعم١مًمػ ىم٤مشمؾ اهلل 

 اًمتٕمّم٥م.

صمؿ ذيمر اعم١مًمػ ؾمت٦م ٟم٘مقل ُمـ يمت٤مب اًمًٜم٦م اعمٜمًقب زورًا ًمٕمٌداهلل 

قمٜمٝم٤م عم٤م سمٞمٜمتف ُمـ يمقن اًمٙمت٤مب يمت٤مب يمٗمر ٓ جيقز  سمـ أمحد اقمرو٧م

 اقمتامده وٓ حتؾ اًمرواي٦م قمٜمف ومتٜمٌف.

صمؿ ٟم٘مؾ قمـ اسمـ طم٤ٌمن واسمـ قمدي سمًٜمدهيام إمم اسمـ اعم٤ٌمرك ي٘مقل: 

يم٤من أسمق طمٜمٞمٗم٦م ذم احلدي٨م يتٞماًم وذم رواي٦م اسمـ قمدي سمدل ذم احلدي٨م ذم 

 اًمديـ.

 ورواي٦م اسمـ قمدي هذه حمروم٦م.

رواي٦م ومٛمراد اسمـ اعم٤ٌمرك ىمٚم٦م قمٜم٤مي٦م أيب طمٜمٞمٗم٦م وقمغم ومرض صمٌقت اًم

سم٢ميمث٤مر اًمٓمرق ذم رواي٦م احلدي٨م ؿم٠من اعمجتٝمديـ اعمٜمٍموملم إمم اؾمتٜم٤ٌمط 

إطمٙم٤مم ويم٤من إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٕمٞمد اجلقهري ي٘مقل: يمؾ طمدي٨م مل يٙمـ 

قمٜمدي ُمـ ُمئ٦م وضمف وم٠مٟم٤م ومٞمف يتٞمؿ. وىمد أـم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمٙمقصمري ذم سمٞم٤من أن 

احلدي٨م وإن ُم٤م قمٜمده ُمـ أطم٤مدي٨م إطمٙم٤مم اعمروي٦م أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م مل يٙمـ ىمٚمٞمؾ 

ذم اعم٤ًمٟمٞمد ُمـ همػم شمٙمرير ًمٚمٛمتـ وٓ هد ًمٚمٓمرق ُم٘مدار قمٔمٞمؿ ٓ يًت٘مٚمف 

ُمـ يٕمٚمؿ ُم٤م قمٜمد ُم٤مًمؽ واًمِم٤مومٕمل ُمـ طمدي٨م إطمٙم٤مم ومراضمٕمف ُمـ شم٠مٟمٞم٥م 

 اخلٓمٞم٥م.

وىم٤مل احل٤مومظ اًمذهٌل ذم ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ذم شمرمج٦م أيب طمٜمٞمٗم٦م: أن 

ومٝمذه  ا.هـٞمٗم٦م ـمٚم٥م احلدي٨م وأيمثر ُمٜمف ذم ؾمٜم٦م ُمئ٦م وسمٕمده٤م اإلُم٤مم أسم٤م طمٜم

ؿمٝم٤مدة احل٤مومظ اًمذهٌل ًمف سم٤مإليمث٤مر ُمـ احلدي٨م ذم ؾمٜم٦م ُمئ٦م وسمٕمده٤م صمؿ 

هـ ومٝمؾ يٙمقن ٟم٘مص قمٚمٛمف وطمٗمٔمف ُمـ 450قم٤مش أسمق طمٜمٞمٗم٦م إمم ؾمٜم٦م 

 احلدي٨م أم زاد وهلل ذم ظمٚم٘مف ؿمئقن.

واسمـ وأزيد وم٠مىمقل: هٙمذا ٟم٘مؾ اعم١مًمػ هذا اًمٙمالم قمـ اسمـ طم٤ٌمن 

قمدي ضمرطم٤ًم ُمع أن احل٤مومظ اسمـ قمٌد اًمؼم ذيمر يمالم اسمـ اعم٤ٌمرك ذم سم٤مب 

يم٤من أسمق طمٜمٞمٗم٦م » 204اًمثٜم٤مء قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م وأول يمالم اسمـ اعم٤ٌمرك ومٞمف صـ
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ىمدياًم أدرك اًمِمٕمٌل واًمٜمخٕمل وهمػممه٤م ُمـ إيم٤مسمر ويم٤من سمّمػمًا سم٤مًمرأي 

آٟمت٘م٤مء وقمروم٧م ٟم٘ماًل قمـ  ا.هـش يًٚمؿ ًمف ومٞمف وًمٙمٜمف يم٤من يتٞماًم ذم احلدي٨م

ُمٕمٜمك يمقٟمف يتٞماًم ذم احلدي٨م أي ُمـ طمٞم٨م إيمث٤مر اًمٓمرق وقمروم٧م يمالم 

 إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٕمد ومت٠مُمؾ يمٞمػ يٜم٘مؾ اعمتٕمّمٌقن اًمثٜم٤مء إمم اجلرح.

 : 242صـ43ىم٤مل اخلٓمٞم٥م ج -3

أظمؼمين احلًـ سمـ أيب ـم٤مًم٥م أظمؼمين أمحد سمـ حمٛمد سمـ يقؾمػ 

اهلل اًمٓمٞم٤مًمز طمدصمٜم٤م طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر اعمٓمػمي طمدصمٜم٤م قمٞمًك سمـ قمٌد

احلٛمٞمدي ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م اسمـ اعم٤ٌمرك ي٘مقل: صٚمٞم٧م وراء أيب طمٜمٞمٗم٦م صالة 

وذم ٟمٗمز ُمٜمٝم٤م رء ىم٤مل: وؾمٛمٕم٧م اسمـ اعم٤ٌمرك ي٘مقل يمت٧ٌم قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م 

 ن ؿم٤مء اهلل حمقهت٤م. إأرسمٕمامئ٦م طمدي٨م إذا رضمٕم٧م إمم اًمٕمراق 

  242صـ43أىمقل ٟمٕمؿ هل ذم شم٤مريخ اخلٓمٞم٥م ج

ٛمد سمـ يقؾمػ سمـ حمٛمد سمـ درؾم٧م اًمٌزاز وذم ؾمٜمده أمحد سمـ حم

شمٙمٚمؿ حمٛمد اسمـ أيب اًمٗمقارس ذم روايتف قمـ اعمٓمػمي وـمٕمـ ومٞمف وىم٤مل 

ٟمف يٙمت٥م إإزهري اسمـ درؾم٧م وٕمٞمػ رأي٧م يمتٌف يمٚمٝم٤م ـمري٦م ىمٞمؾ 

إضمزاء ويؽممه٤م ًمٞمٔمـ أهن٤م قمتؼ واًمٙمالم ومٞمف ـمقيؾ ٟم٘مٚمف اخلٓمٞم٥م ٟمٗمًف ذم 

 شم٤مرخيف ذم شمرمجتف ومراضمٕمف.

ًمف ُمـ ُمًٙملم  وي٤م، ي قمـ اسمـ اعم٤ٌمرك همػم ُمٕمرووم٦مورواي٦م احلٛمٞمد

ًمقه ُم٤م مل ي٘مؾ.  اسمـ اعم٤ٌمرك هذا يمؿ فمٚمٛمف إوم٤ميمقن وم٘مقَّ

وًمٙمـ ٟم٘مقل هل١مٓء ُمـ اعمٕمٚمقم ًمدى صٖم٤مر اًمٓمٚم٦ٌم قمٚماًم سم٤مشم٤ًم أن اسمـ 

 اعم٤ٌمرك مل يزل قمغم ُمقآة أيب طمٜمٞمٗم٦م وإضمالًمف إمم أن ُم٤مت.

ّمحٞمح اعمتّمؾ إمم إؾمامقمٞمؾ روى اسمـ قمٌد اًمؼم ذم آٟمت٘م٤مء سم٢مؾمٜم٤مده اًم

سمـ داود ي٘مقل: يم٤من اسمـ اعم٤ٌمرك يذيمر قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م يمؾ ظمػم ويزيمٞمف 

وي٘مرفمف ويثٜمل قمٚمٞمف ويم٤من أسمق إؾمح٤مق اًمٗمزاري يٙمره أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م ويم٤مٟمقا إذا 

اضمتٛمٕمقا مل جيؽمئ أسمق إؾمح٤مق أن يذيمر أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م سمحية اسمـ اعم٤ٌمرك 

 سمٌمء.
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قمٌدان ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م اسمـ  وروى يمذًمؽ اسمـ قمٌد اًمؼم سم٢مؾمٜم٤مده إمم

اعم٤ٌمرك وىمد ـمٕمـ رضمؾ ذم جمٚمًف قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م وم٘م٤مل ًمف: اؾمٙم٧م واهلل ًمق 

 رأي٧م أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م ًمرأي٧م قم٘ماًل وٟمٌال.

 واًمرواي٤مت قمـ اسمـ اعم٤ٌمرك ذم صمٜم٤مءه قمغم ؿمٞمخف يمثػمة ضمدًا. أقول:

 صمؿ ذيمراعم١مًمػ ظمؼمًا آظمر قمـ اخلٓمٞم٥م.

ٞمف احلًـ سمـ اًمرسمٞمع ومٞمف قمٌداهلل سمـ أيب داود وىمد قمروم٧م طم٤مًمف ووم

اًمذي ىم٤مل ومٞمف اسمـ ُمٕملم ًمق يم٤من يت٘مل اهلل مل يٙمـ حيدث سم٤معمٖم٤مزي ُم٤م يم٤من 

 حيًـ ي٘مرؤه٤م.

وأزيد اعم١مًمػ هٜم٤م أن اسمـ أيب اًمٕمقام رمحف اهلل روى سمًٜمده إمم اسمـ 

اعم٤ٌمرك ىم٤مل: إذا ؾمٛمٕمتٝمؿ يذيمرون أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م سمًقء ؾم٤مءين ذًمؽ وأظم٤مف 

 ا.هـ قمز وضمؾقمٚمٞمٝمؿ اعم٘م٧م ُمـ اهلل 

 صمؿ ذيمر قمـ اخلٓمٞم٥م أيْم٤م:

أظمؼمٟم٤م حمٛمد سمـ قمٌداهلل احلٜم٤مئل أظمؼمٟم٤م حمٛمد سمـ قمٌداهلل اًمِم٤مومٕمل 

طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمًٚمٛمل طمدصمٜم٤م أسمق شمقسم٦م اًمرسمٞمع سمـ ٟم٤مومع طمدصمٜم٤م 

قمٌداهلل سمـ اعم٤ٌمرك ىم٤مل ُمـ ٟمٔمر ذم يمت٤مب احلٞمؾ ٕيب طمٜمٞمٗم٦م أطمؾ ُم٤م طمرم 

 اهلل وطمرم ُم٤م أطمؾ اهلل. 

 ٥43م جذيمره اخلٓمٞم أقول

 وذم ؾمٜمده حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمًٚمٛمل ىم٤مل اسمـ أيب طم٤مشمؿ شمٙمٚمٛمقا ومٞمف.

وأُم٤م ٟم٦ًٌم اًمٙمت٤مب إمم أيب طمٜمٞمٗم٦م وم٤ٌمـمؾ ىمٓمٕم٤ًم ومٛمـ ٟمًٌف إًمٞمف ٟمًٌف 

يمذسم٤ًم وزورًا ويمؿ ٟمًٌقا إمم رؾمقل اهلل ُم٤م هق سمرئ ُمٜمف ومْماًل قمـ قم٤ممل ُمـ 

 قمٚمامء إُم٦م اعمحٛمدي٦م.

ئف ذم شمرمج٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ وىمد ذيمر احل٤مومظ اًمذهٌل رمحف اهلل ذم ضمز

احلًـ اًمِمٞم٤ٌمين شمؼمؤه ُمـ يمت٤مب احلٞمؾ وٟمٗمٞمف أن يٙمقن ذًمؽ ُمـ يمت٥م 

إصح٤مب ومٕمغم ُمـ يدقمل ٟم٦ًٌم يمت٤مب احلٞمؾ إمم أيب طمٜمٞمٗم٦م أن يذيمر ٟمص 

اًمٙمت٤مب ُمع أؾم٤مٟمٞمده اًمّمحٞمح٦م سمٓمريؼ أصح٤مسمف وأصح٤مب أصح٤مسمف وهؿ 
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 محٚم٦م وم٘مٝمف وإٓ يٙمقن مه٤مشم٤ًم فم٤مهر اًمٌٝم٧م.

اًمنظمز ذم اعمًٌقط: ىم٤مل أسمق ؾمٚمٞمامن اجلقزضم٤مين ُمـ  ىم٤مل اًمٕمالُم٦م

ه احلٞمؾ ومال شمّمدىمف وُم٤م ذم أيدي إىم٤مل  ن حمٛمدًا رمحف اهلل صٜمػ يمت٤مسم٤ًم ؾمامَّ

 ا.هـاًمٜم٤مس وم٢مٟمام مجٕمف وراىمق سمٖمداد 

ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمٙمقصمري: وىمد طم٤مول سمٕمض اًمٙمذاسملم رواي٦م يمت٤مب ذم 

ْمح وهق أسمق اًمٓمٞم٥م احلٞمؾ قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م ذم زُمـ ُمت٠مظمر سمًٜمد ُمريم٥م وم٤مومت

حمٛمد سمـ احلًلم سمـ محٞمد سمـ اًمرسمٞمع اًمٙمذاب اسمـ اًمٙمذاب طمٞم٨م زقمؿ سمٕمد 

 ....... إًمخ يمالُمف.258ؾمٜم٦م صمالصمامئ٦م أٟمف يم٤من ؾمٛمع يمت٤مب احلٞمؾ ؾمٜم٦م 

وحمٛمد سمـ احلًلم هذا يمذاب اسمـ يمذاب ىم٤مًمف ُمٓملم وأىمره اسمـ قم٘مدة 

قمزو  وأىمر اسمـ قمدي واحل٤ميمؿ اسمـ قم٘مدة ذم ذًمؽ. وم٠مي ومْمٞمح٦م أيمؼم ُمـ

يمت٤مب احلٞمؾ إمم أيب طمٜمٞمٗم٦م اًمذي ُمأل أصح٤مسمف ُم٤م سملم اخل٤موم٘ملم سمرواي٦م 

 اًمٙمذاب اسمـ اًمٙمذاب وهلل ذم ظمٚم٘مف ؿمئقن.

 ابن أبي شيبة: -4
قمٌداهلل سمـ حمٛمد سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم إسمراهٞمؿ سمـ قمثامن اًمقاؾمٓمل إصؾ... 

 إًمخ يمالُمف.

أىمقل ٟم٘مؾ اعم١مًمػ ذم هذا اعمقوع اًم٤ٌمب اًمذي ووٕمف اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم 

ذم ُمّمٜمٗمف ذم اًمرد قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م صمؿ ىم٤مم سمتخرجيٝم٤م وأظمذ ُمٜمف هذا اًمٗمّمؾ 

 ُم٤م يزيد قمغم ُم٤مئ٦م وأرسمٕملم صٗمح٦م.

وُم٤م أدري ُم٤م وضمف اجلرح وم٤مًمٕمٚمامء ُم٤مزال سمٕمْمٝمؿ يٜم٤مىمش سمٕمْم٤ًم ذم 

ُم٤ًمئؾ اًمٗمروع وقمغم يمؾ ؾمٞم٠ميت اًمٙمالم قمغم هذا اًمٗمّمؾ اًمذي قم٘مده اسمـ 

 ًمف وُم٤م قمٚمٞمف ذم اًم٘مًؿ اًمث٤مًم٨م يب ؿمٞم٦ٌم ذم ُمّمٜمٗمف ًمٚمرد قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م سمامأ

 .ُمـ اًمٙمت٤مب وم٤مٟمٔمره هٜم٤مك
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 :عبدالله بن نمير الهمداني -5
 :283صـ4ىم٤مل اًمٕم٘مٞمكم رمحف اهلل ذم اًمْمٕمٗم٤مء ج -4

يقب ىم٤مل طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ قمٌداهلل سمـ ٟمٛمػم ىم٤مل: أطمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ 

ؾمٛمٕم٧م أيب ي٘مقل: أدريم٧م اًمٜم٤مس ُم٤م يٙمتٌقن احلدي٨م قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م 

 .ومٙمٞمػ اًمرأي

: وأظمؼمٟم٤م اًمؼمُمٙمل أظمؼمٟم٤م حمٛمد سمـ 444/  43ىم٤مل اخلٓمٞم٥م ج -2

قمٌداهلل سمـ ظمٚمػ طمدصمٜم٤م قمٛمر سمـ حمٛمد اجلقهري طمدصمٜم٤م أسمق سمٙمر إصمرم 

طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ حمٛمد سمـ ص٤مقمد طمدصمٜم٤م اسمـ ٟمٛمػم ىم٤مل: أدريم٧م اًمٜم٤مس وُم٤م 

  ا.هـيٙمتٌقن احلدي٨م قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م ومٙمٞمػ اًمرأي 

واًمث٤مين ذيمره  283صـ4ًمْمٕمٗم٤مء ضمزءأىمقل إول ذيمره اًمٕم٘مٞمكم ذم ا

  448ظمؼم رىمؿ  447صـ43اخلٓمٞم٥م ذم شم٤مرخيف ضمزء

وهذا ُمـ حمض اًمٙمذب قمغم اسمـ ٟمٛمػم وم٤مسمـ ٟمٛمػم ٟمٗمًف ُمـ اًمراويـ 

قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م ريض اهلل قمٜمف واعمثٜملم قمٚمٞمف طمتك أن اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ُمع 

 اٟمحراومف قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م يروي ذم ُمّمٜمٗمف قمـ اسمـ ٟمٛمػم قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م طمديث٤مً 

ذم اًمٚمٕم٤من ورأي٤ًم ومٞمف واًمًٜمد يم٤مجلٌؾ ومث٨ٌم ُمـ هذا أن سمـ ٟمٛمػم يمت٥م طمدي٨م 

إُم٤مُمٜم٤م وروى رأيف وًمق ومروٜم٤م صح٦م ُم٤م ٟم٘مٚمف اًمٕم٘مٞمكم واخلٓمٞم٥م قمـ اسمـ 

ٟمٛمػم ومامذا قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م ًمق شمرك ُمثؾ اسمـ ٟمٛمػم طمديثف ورأيف؟ ويمٗمك إُم٤مُمٜم٤م 

قمٚماَم طمتك أن  اًمذيـ شمٚم٘مقا ُمٜمف اًمٗم٘مف واحلدي٨م وىمد ُمٚم١موا ُم٤م سملم اخل٤موم٘ملم

ٟمف مل يتٗمؼ ٕطمد ُمـ إئٛم٦م ٠مسم {اخلػمات احل٤ًمن}سمـ طمجر اعمٙمل ي٘مر ذم ا

ُم٤م اشمٗمؼ ٕيب طمٜمٞمٗم٦م ُمـ يمثرة إصح٤مب واٟمتِم٤مر اًمٕمٚمؿ ذم أوم٤مق 

وسمٛمٓم٤مًمٕم٦م هتذي٥م اًمٙمامل ًمٚمح٤مومظ اعمزي شمٕمرف ُمـ هؿ أصح٤مب اإلُم٤مم 

كم ًمؽ اًمذيـ رووا قمٜمف وىم٤مرن سملم أوًمئؽ اجل٤ٌمل وسملم هذا اًم٘م٤مئؾ ًمٞمٜمج

 اًمٗمرق.
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ومم٤م يٜمٌٖمل قمٚمٛمف أٟمف يقضمد سملم اًمرواة ُمـ ٓ طمظ ًمف ُمـ اًمٗم٘مف وٓ 

متٞمٞمز قمٜمده سملم اًمرأي اعمذُمقم واًمرأي اعمٛمدوح ومٞمزهد ذم رواي٦م اًمرأي 

ورواي٦م أطم٤مدي٨م أهؾ اًمرأي اًمٗم٘مٝم٤مء ُمٓمٚم٘م٤م ومال رهم٦ٌم ه١مٓء ذم رأهيؿ 

ٞمئ٤م وم٤مومٝمؿ وطمديثٝمؿ شمزيدهؿ ؿمٞمئ٤م وٓ زهدهؿ ذم هذا وٓ ذاك يٜم٘مّمٝمؿ ؿم

 قمٚمؿ.أواهلل 

 أبو عبدالرحمن عبدالله بن يزيد المقرئ: -6
 ىم٤مل اسمـ أيب طم٤مشمؿ رمحف اهلل ذم اجلرح واًمتٕمديؾ:  -ا

طمدصمٜم٤م إسمراهٞمؿ سمـ يٕم٘مقب اجلقزضم٤مين يمت٥م إمم قمٌداًمرمحـ اعم٘مرئ 

ىم٤مل يم٤من أسمق طمٜمٞمٗم٦م حيدصمٜم٤م وم٢مذا ومرغ ُمـ احلدي٨م ىم٤مل هذا اًمذي ؾمٛمٕمتؿ يمٚمف 

 رسمح وسم٤مـمؾ.

  450صـ 8سمـ أيب طم٤مشمؿ ذم اجلرح واًمتٕمديؾ جمٚمدايمره أىمقل ذ

وذم إؾمٜم٤مده إسمراهٞمؿ سمـ يٕم٘مقب اجلقزضم٤مين طمروري اعمذه٥م يم٤من 

 يتٕمدى ـمقره يمام ىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن.

ىم٤مل اسمـ قمدي: يم٤من ؿمديد اعمٞمؾ إمم ُمذه٥م أهؾ دُمِمؼ ذم اعمٞمؾ قمغم 

 قمكم ريض اهلل قمٜمٝمؿ.

راف قمـ قمكم وىم٤مل اًمدار ىمٓمٜمل سمٕمد أن ذيمر شمقصمٞم٘مف: ًمٙمـ ومٞمف اٟمح

وم٤مًمرضمؾ ٟم٤مصٌل ٓ ي٘مٌؾ ىمقًمف  499صـ4راضمع اًمتٝمذي٥م ٓسمـ طمجر جمٚمد

 ذم أهؾ اًمٙمقوم٦م.

يب طمٜمٞمٗم٦م سمِمٝم٤مدة أالم ٓ يّمدر ُمـ قم٤مىمؾ أصاًل وقم٘مؾ وهذا اًمٙم

 هؾ ـمٌ٘متف ومٞمزهن٤م.أظمّمقُمف يم٤من يقزن ُمع قم٘مقل 

وأسمق قمٌداًمرمحـ قمٌداهلل سمـ يزيد اعم٘مرئ أطمد شمالُمٞمذ أيب طمٜمٞمٗم٦م 

قمٜمف سمؾ قمٌداهلل سمـ يزيد هذا ُمـ  اٛمٕمقا ُمٜمف وروواًمذيـ ٓزُمقه وؾم

 اعمٙمثريـ ضمدًا قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م.

: اعمحدث 367صـ4ىم٤مل احل٤مومظ اًمذهٌل ذم شمذيمرة احلٗم٤مظ ضمزء

ؿمٞمخ اإلؾمالم أسمق قمٌداًمرمحـ قمٌداهلل سمـ يزيد اًمٕمٛمري اًمٕمدوي ُمقٓهؿ 
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اعمٙمل وًمد ذم طمدود ؾمٜم٦م قمنميـ وُم٤مئ٦م وؾمٛمع ُمـ اسمـ قمقن وأيب 

ٜمل مهذا اًمِم٠من وقمّٛمر دهرًا وطمديثف ذم اًمٙمت٥م يمٚمٝم٤م روى طمٜمٞمٗم٦م..... وقم

 قمٜمف اًمٌخ٤مري وأمحد......اًمخ وصم٘مف اًمٜم٤ًمئل وهمػمه.......

وطمديثف قم٤مل ذم اًم٘مٓمٞمٕمٞم٤مت صمؿ ذم اًمٌخ٤مري وىمد ُمر ًمف ذم شمرمج٦م أيب 

 .ا.هـطمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل 

روايتف قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م اعمِم٤مر إًمٞمٝم٤م هل ُم٤م ذيمره احل٤مومظ اًمذهٌل  أقول:

 سم٘مقًمف: 469اهلل ذم شمرمج٦م اإلُم٤مم إقمٔمؿ ُمـ شمذيمرة احلٗم٤مظ صـرمحف 

أظمؼمٟم٤م اسمـ ىمداُم٦م أظمؼمٟم٤م اسمـ ـمؼمزد طمدصمٜم٤م أسمق هم٤مًم٥م سمـ اًمٌٜم٤مء أٟم٤ٌمٟم٤م 

أسمق حمٛمد اجلقهري طمدصمٜم٤م أسمق سمٙمر اًم٘مٓمٞمٕمل أٟم٠ٌمٟم٤م سمنم سمـ ُمقؿمك أٟم٠ٌمٟم٤م أسمق 

قمٌداًمرمحـ اعم٘مرئ قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م قمـ قمٓم٤مء قمـ ضم٤مسمر أٟمف رآه يّمكم ذم 

ٞمص ظمٗمٞمػ ًمٞمس قمٚمٞمف إزار وٓ رداء ىم٤مل وٓ أفمٜمف صغم ومٞمف إٓ ًمػميٜم٤م ىمٛم

وذيمر احل٤مومظ اعمزي ذم هتذي٥م  ا.هـأٟمف ٓ سم٠مس سم٤مًمّمالة ذم اًمثقب اًمقاطمد 

اًمٙمامل قمٌداهلل سمـ يزيد اعم٘مرئ ُمـ اًمرواة قمـ اإلُم٤مم وٟم٘مٚمف اًمًٞمقـمل ذم 

 شمٌٞمٞمض اًمّمحٞمٗم٦م وذيمره ذم ضم٤مُمع اعم٤ًمٟمٞمد.

اعم٘مرئ ًمإلُم٤مم إقمٔمؿ قمغم هذا اًمٜمحق ومال وم٢مذا يم٤مٟم٧م ُمالزُم٦م اسمـ 

يتّمقر أن يالزم أسمق قمٌداًمرمحـ قمٌداهلل سمـ يزيد اعم٘مرئ أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م ويًٛمع 

 ُمٜمف سمٕمد أن ؾمٛمع ُمٜمف ُمثؾ هذا اًمٙمالم.

وًمٕمؾ اًمقاوع مل يدسمر ووع هذه إؾمٓمقرة ًمٞمٗمْمحف اهلل قمغم ُمأل 

 إؿمٝم٤مد.

ٗمْمؾ : أظمؼمين اسمـ اًم425صـ43ىم٤مل اخلٓمٞم٥م رمحف اهلل ج -ب

أظمؼمٟم٤م دقمٚم٩م سمـ أمحد أظمؼمٟم٤م أمحد سمـ قمكم إسم٤مر طمدصمٜمل حمٛمد سمـ همٞمالن 

 طمدصمٜم٤م اعم٘مرئ ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م ي٘مقل: قم٤مُم٦م ُم٤م أطمدصمٙمؿ سمف ظمٓم٠م. 

 :46ظمؼم رىمؿ  403صـ  43أىمقل ذيمره اخلٓمٞم٥م ج
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ذم ؾمٜمده دقمٚم٩م ويم٤من يدظمؾ قمٚمٞمف أُمث٤مل أيب احلًلم اًمٕمٓم٤مر وقمكم سمـ 

يْم٤ًم إسم٤مر صٜمٞمع دقمٚم٩م ىم٤مًمف اًمٙمقصمري رمحف اهلل ذم احلًلم اًمرص٤مذم وومٞمف أ

 .474اًمت٠مٟمٞم٥م صـ

وىمد شم٘مدم سمٓمالن هذه إؾمٓمقرة واسمـ اعم٘مرئ ُمـ اعمٙمثريـ اًمرواي٦م 

 قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م يمام شم٘مدم.

وىمد ؾم٤مق هذا اخلؼم اسمـ قمدي ذم يم٤مُمٚمف واخلٓمٞم٥م ذم شم٤مرخيف سم٢مؾمٜم٤مد 

دي ٟمٗمًف ذم يم٤مُمٚمف آظمر ومٞمف قمٌداهلل سمـ حمٛمد اًمٌٖمقي اًمذي ي٘مقل ومٞمف اسمـ قم

إن ُمِم٤ميخ سمٖمداد يم٤مٟمقا جمٛمٕملم قمغم شمْمٕمٞمٗمف وهلل ذم ظمٚم٘مف ؿمئقن وُمـ 

اًمٕمجٞم٥م شمّمحٞمح اعم١مًمػ هذا اإلؾمٜم٤مد وٓ قمج٥م ومٙمذا شمٙمقن إؾم٤مٟمٞمد 

 اًمّمحٞمح٦م قمٜمد دقم٤مة اًمٗمتٜم٦م.

أُم٤م ُم٤م ذيمره ُمـ رواي٦ٍم قمـ اسمـ قمدي ُمٗم٤مده٤م ٟم٦ًٌم أيب طمٜمٞمٗم٦م ًمإلرضم٤مء 

قمٌد إقمٔمؿ اًم٘مزويٜمل ص٤مطم٥م  سم٢مؾمٜم٤مد ومٞمف اسمـ قمٌدك وهق حيٞمك سمـ

 347همرائ٥م يمام ذم اًمث٘م٤مت ٓسمـ طم٤ٌمن واٟمٔمر شمرمجتف ذم ًم٤ًمن اعمٞمزان صـ

 .ومًٞم٠ميت ضمقاسمف ورده6جمٚمد

 أبو الفرج عبدالرحمن بن علي الشهير بابن الجوزي:-56
اًمٜمٕمامن ش اًمْمٕمٗم٤مء واعمؽمويمقن»ىم٤مل اسمـ اجلقزي رمحف اهلل ذم يمت٤مسمف 

 سمـ صم٤مسم٧م أسمق طمٜمٞمٗم٦م:

ن اًمثقري: ًمٞمس سمث٘م٦م. وىم٤مل حيٞمك سمـ ُمٕملم: ٓ يٙمت٥م ىم٤مل ؾمٗمٞم٤م

طمديثف وىم٤مل ُمرة أظمرى: هق أٟمٌؾ ُمـ أن يٙمذب. وىم٤مل اًمٜم٤ًمئل: ًمٞمس 

سم٤مًم٘مقي ذم احلدي٨م وهق يمثػم اًمٖمٚمط واخلٓم٠م قمغم ىمٚم٦م روايتف وىم٤مل اًمٜمي 

سمـ ؿمٛمٞمؾ: هق ُمؽموك احلدي٨م وىم٤مل اسمـ قمدي قم٤مُم٦م ُم٤م يرويف همٚمط 

 ا.هـُمـ أهؾ احلدي٨م وشمّمحٞمػ وًمف أطم٤مدي٨م ص٤محل٦م وًمٞمس 

ؾمتدٓل سم٠مىمقال ه١مٓء إئٛم٦م اًمذيـ ذيمرهؿ وم٠مين وًم٧ًم أىمّمد آ

ٓ أىمٌؾ أصم٤مر إٓ ُمًٜمدة سم٤مًمًٜمد اًمّمحٞمح وًمٙمٜمل أىمّمد إصم٤ٌمت أن اسمـ 

 ا.هـاجلقزي ممـ يرى شمْمٕمٞمػ أيب طمٜمٞمٗم٦م إذ ذيمر هذا اًمٙمالم ُم٘مرًا ًمف 
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سمـ اجلقزي ُمـ صٜمٞمع ضمده هذا ذم أيب اأىمقل وىمد قمج٥م ؾمٌط 

ٗم٦م وم٘م٤مل ذم ُمرآة اًمزُم٤من: وًمٞمس اًمٕمج٥م ُمـ اخلٓمٞم٥م وم٢مٟمف ـمٕمـ ذم طمٜمٞم

مج٤مقم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء وإٟمام اًمٕمج٥م ُمـ اجلد يمٞمػ ؾمٚمؽ أؾمٚمقسمف وضم٤مء سمام هق 

 .78أقمٔمؿ اٟمتٝمك ٟم٘مال قمـ اًمرومع واًمتٙمٛمٞمؾ صـ

وىم٤مل اًمتٝم٤مٟمقي ذم ىمقاقمد قمٚمقم احلدي٨م: واشم٤ٌمع اسمـ اجلقزي 

ٟمف ىم٤مل واخلٓمٞم٥م أ ًمٚمخٓمٞم٥م قمجٞم٥م وم٘مد ٟم٘مؾ اًمنوضمل قمـ اسمـ اجلقزي

ٓ يٜمٌٖمل أن ي٘مٌؾ ضمرطمف وٓ شمٕمديٚمف ٕن ىمقًمف وٟم٘مٚمف يدل قمغم ىمٚم٦م ديـ يمذا 

 ىمقاقمد ذم قمٚمقم احلدي٨م. 495ىم٤مل اًمٕمٞمٜمل ذم اًمٌٜم٤مي٦م اٟمتٝمك صـ

ٔصم٤مر إٓ ُمًٜمدة سم٤مًمًٜمد أىمقل ىمد يمذب اعم١مًمػ ذم ىمقًمف أٟمف ٓ ي٘مٌؾ ا

لم ذم ُم١مًمٗمف اًمٙمذاسم ٟمف ىمد ىمٌؾ رواي٦م إوم٤ميملم وأظمرج رواي٦ماًمّمحٞمح ٕ

هن٤م شمٜمٓمقي قمغم اًمٓمٕمـ واًمٜمٞمؾ ُمـ إُم٤مم إئٛم٦م وهاج إُم٦م وهذه ٕ

اًمٜم٘مقل ٓ شمٗمٞمد ؿمٞمئ٤م وم٤مًمث٤مسم٧م قمـ ؾمٗمٞم٤من ظمالف هذا يمام ؾمٞم٠ميت وًمق ومروٜم٤م 

 صمٌقشمف ومٝمق ُمـ يمالم إىمران ذم سمٕمْمٝمؿ وىمد شم٘مدم أٟمف همػم ُم٘مٌقل.

 ًمٞمف وىمقل اًمٜم٤ًمئل هذاإوشم٘مدم اًمٙمالم قمغم يمالم اسمـ ُمٕملم وم٤مرضمع 

رضمع قمٜمف يمام ؾمٞم٠ميت ويمالم اسمـ قمدي شم٘مدم اًمٙمالم ومٞمف ويمالم اًمٜمي مل يّمح 

يٕمتٛمد قمغم اًمٜم٘مؾ ُمٜمف ذم  ؾمٜمده يمام ي٠ميت ويمت٤مب اًمْمٕمٗم٤مء ٓسمـ اجلقزي ٓ

ٟمف يقرد اجلرح ويًٙم٧م قمـ اًمتٕمديؾ ويمؿ ُمـ صم٘م٤مت أصم٤ٌمت ومٞمف وم٘مد اجلرح ٕ

ن سمـ يزيد أورد اسمـ اجلقزي ذم يمت٤مسمف هذا قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ٓ احلٍم أسم٤م

اًمٕمٓم٤مر وهق ُمـ رضم٤مل اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ واًمؽمُمذي واًمٜم٤ًمئل وأيب داود 

وُمٞمزان اإلقمتدال ًمٚمذهٌل شمرمج٦م  407اٟمٔمر شمرمجتف ذم هدي اًم٤ًمري صـ

وىمد ىم٤مل اًمذهٌل ومٞمف هٜم٤مك طمج٦م صم٧ٌم ٟم٤مهٞمؽ سم٠من أمحد سمـ  4جمٚمد 9صـ20

صم٘م٦م صمؿ ٤ًم ذم يمؾ اعمِم٤ميخ وىم٤مل اسمـ ُمٕملم واًمٜم٤ًمئل تطمٜمٌؾ ذيمره وم٘م٤مل يم٤من صمٌ

ىم٤مل احل٤مومظ اًمذهٌل هٜم٤مك وىمد أورده أيْم٤م اًمٕمالُم٦م أسمق اًمٗمرج اسمـ اجلقزي 

ذم اًمْمٕمٗم٤مء ومل يذيمر ومٞمف أىمقال ُمـ وصم٘مف وهذا ُمـ قمٞمقب يمت٤مسمف يند اجلرح 

 .ا.هـويًٙم٧م قمـ اًمتقصمٞمؼ 
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ذم  425صـ 4وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم هتذي٥م اًمتٝمذي٥م جمٚمد

ًمْمٕمٗم٤مء وطمٙمك ُمـ ـمريؼ شمرمج٦م أسم٤من هذا وىمد ذيمره اسمـ اجلقزي ذم ا

اًمٙمديٛمل قمـ اسمـ اعمديٜمل قمـ اًم٘مٓم٤من ىم٤مل: أٟم٤م ٓ أروي قمٜمف ومل يذيمر ُمـ 

وصم٘مف وهذا ُمـ قمٞمقب يمت٤مسمف يذيمر ُمـ ـمٕمـ اًمراوي وٓ يذيمر ُمـ وصم٘مف 

واًمٙمديٛمل ًمٞمس سمٛمٕمتٛمد وىمد أؾمٚمٗمٜم٤م ىمقل اسمـ ُمٕملم أن اًم٘مٓم٤من يم٤من يروي 

 ا.هـقمٜمف ومٝمق اعمٕمتٛمد واهلل أقمٚمؿ 

يم٤من ُمـ أهؾ اًمتٜمزيف رمحف اهلل إٓ أٟمف وىمٕم٧م ًمف  واسمـ اجلقزي وإن

أوه٤مم وهمٚمٓم٤مت ىم٤مل احل٤مومظ ؾمٞمػ اًمديـ سمـ اعمجد وهق ُمـ احلٗم٤مظ 

اعمتٞم٘مٔملم إذيمٞم٤مء ذم اسمـ اجلقزي هق يمثػم اًمقهؿ ضمدًا اٟمٔمر سمٞم٤من ذًمؽ ذم 

واسمـ اجلقزي رمحف اهلل مل يرطمؾ ذم  382صـ 24قمالم اًمٜمٌالء جمٚمد أؾمػم 

ٜمد اإلُم٤مم أمحد واًمٓمٌ٘م٤مت ٓسمـ ؾمٕمد وشم٤مريخ سمٖمداد احلدي٨م ًمٙمٜمف قمٜمده ُمً

وأؿمٞم٤مء قم٤مًمٞم٦م واًمّمحٞمح٤من واًمًٜمـ إرسمٕم٦م واحلٚمٞم٦م وقمدة شمقاًمٞمػ 

 .24جمٚمد366وأضمزاء خيرج ُمٜمٝم٤م يمام ذم ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء صـ

وىمد شمٕمج٥م ُمـ صٜمٞمٕمف هذا ؾمٌٓمف ورد قمٚمٞمف ومجزاه اهلل ظمػمًا وهمٗمر 

ًمْمٕمٗم٤مء ًمف ذم ضمرح اًمرضم٤مل قمٜمد اهلل ٓسمـ اجلقزي وٓ قمؼمة سمام ذم يمت٤مب ا

احلٗم٤مظ عم٤م شم٘مدم ُمـ أٟمف يند اجلرح ويًٙم٧م قمـ اًمتٕمديؾ وم٤مومٝمؿ. وًمق أن 

اعم١مًمػ ٟمٔمر ذم يمت٤مب اعمٜمتٔمؿ ٓسمـ اجلقزي ًمقضمده ي٘مقل هٜم٤مك ٓ خيتٚمػ 

اًمٜم٤مس ذم ومٝمؿ أيب طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل ووم٘مٝمف يم٤من ؾمٗمٞم٤من اًمثقري واسمـ اعم٤ٌمرك 

ٞمؾ عم٤مًمؽ هؾ رأي٧م أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م ىم٤مل رأي٧م ي٘مقٓن أسمق طمٜمٞمٗم٦م أوم٘مف اًمٜم٤مس وىم

رضماًل ًمق يمٚمٛمؽ ذم هذه اًم٤ًمري٦م أن جيٕمٚمٝم٤م ذه٤ًٌم ًم٘م٤مم سمحجتف، وىم٤مل 

وًمٙمـ هذا ٓ يٕمج٥م  ا.هـاًمِم٤مومٕمل اًمٜم٤مس قمٞم٤مل ذم اًمٗم٘مف قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م 

 ٤من.اعم١مًمػ هلقى ذم ٟمٗمًف واهلل اعمًتٕم
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 بو عمر وعبدالرحمن بن عمرو الاوزاعي:أ -55
إُم٤مم صم٘م٦م ضمٚمٞمؾ اًم٘مدر رومٞمع اعمٜمزًم٦م ومل شمٙمـ ًمف ُمٕمروم٦م  أىمقل إوزاقمل

سم٠ميب طمٜمٞمٗم٦م ريض اهلل قمٜمف إٓ ُم٤م يٌٚمٖمف قمـ ظمّمقم أيب طمٜمٞمٗم٦م قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م 

أٟمف يرى اخلروج قمغم اإلُم٤مم سم٤مًمًٞمػ ومٚمام قمرف طم٘مٞم٘م٦م اإلُم٤مم إقمٔمؿ 

ؿمٝمد سمٕمٚمٛمف واؾمتٖمٗمر اهلل مم٤م وىمع ومٞمف يدل قمغم هذا ُم٤م أظمرضمف اخلٓمٞم٥م 

ىم٤مل: أظمؼمين أسمق سمنم اًمقيمٞمؾ وأسمق  338صـ43شم٤مرخيف جاًمٌٖمدادي ذم 

محد اًمقاقمظ طمدصمٜم٤م أمحد سمـ حمٛمد سمـ أاًمٗمتح اًمْمٌل ىم٤مٓ طمدصمٜم٤م قمٛمر سمـ 

قمّمٛم٦م اخلراؾم٤مين طمدصمٜم٤م أمحد سمـ سمًٓم٤مم طمدصمٜم٤م اًمٗمْمؾ سمـ قمٌداجل٤ٌمر ىم٤مل 

ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمثامن محدون سمـ أيبٍّ اًمٓمقد ي٘مقل ؾمٛمٕم٧م قمٌداهلل سمـ اعم٤ٌمرك 

وزاقمل ومرأيتف سمٌػموت وم٘م٤مل زم ي٤م ظمراؾم٤مين ُمـ م قمغم إي٘مقل ىمدُم٧م اًمِم٤م

هذا اعمٌتدع اًمذي ظمرج سم٤مًمٙمقوم٦م يٙمٜمك أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م؟ ومرضمٕم٧م إمم سمٞمتل 

ىمٌٚم٧م قمغم يمت٥م أيب طمٜمٞمٗم٦م وم٠مظمرضم٧م ُمٜمٝم٤م ُم٤ًمئؾ ُمـ ضمٞم٤مد اعم٤ًمئؾ ٠موم

وسم٘مٞم٧م ذم ذًمؽ صمالصم٦م أي٤مم ومجئ٧م يقم اًمث٤مًم٨م وهق ُم١مذن ُمًجدهؿ 

رء هذا اًمٙمت٤مب؟ ومٜم٤موًمتف ومٜمٔمر ذم  وإُم٤مُمٝمؿ واًمٙمت٤مب ذم يدي وم٘م٤مل أي

ًم٦م ُمٜمٝم٤م وىمٕم٧م قمٚمٞمٝم٤م ىم٤مل اًمٜمٕمامن ومام زال ىم٤مئاًم سمٕمد ُم٤م أذن طمتك ىمرأ ٠مُمً

صدرًا ُمـ اًمٙمت٤مب طمتك أشمك قمٚمٞمٝم٤م صمؿ ووع اًمٙمت٤مب ذم يمٛمف صمؿ أىم٤مم 

وصغم صمؿ أظمرج اًمٙمت٤مب طمتك أشمك قمٚمٞمٝم٤م وم٘م٤مل زم ي٤م ظمراؾم٤مين ُمـ اًمٜمٕمامن 

راق وم٘م٤مل هذا ٟمٌٞمؾ ُمـ اعمِم٤ميخ اسمـ صم٤مسم٧م هذا؟ ىمٚم٧م ؿمٞمخ ًم٘مٞمتف سم٤مًمٕم

 ا.هـذه٥م وم٤مؾمتٙمثر ُمٜمف ىمٚم٧م هذا أسمق طمٜمٞمٗم٦م اًمذي هنٞم٧م قمٜمف ا

 68وذيمر هذه اًم٘مّم٦م اًمٕمالُم٦م اسمـ طمجر ذم اخلػمات احل٤ًمن صـ

وومٞمٝم٤م زي٤مدة هل صمؿ عم٤م اضمتٛمع إوزاقمل سم٠ميب طمٜمٞمٗم٦م سمٛمٙم٦م اعمٙمرُم٦م ضم٤مراه ذم 

ـ اعم٤ٌمرك قمٜمف ومٚمام اومؽمىم٤م شمٚمؽ اعم٤ًمئؾ ومٙمِمٗمٝم٤م أسمق طمٜمٞمٗم٦م ًمف سم٠ميمثر ُم٤م يمتٌٝم٤م اسم

ىم٤مل إوزاقمل ٓسمـ اعم٤ٌمرك همٌٓم٧م اًمرضمؾ سمٙمثرة قمٚمٛمف ووومقر قم٘مٚمف 

وأؾمتٖمٗمر اهلل شمٕم٤ممم ًم٘مد يمٜم٧م ذم همٚمط فم٤مهر اًمزم اًمرضمؾ وم٢مٟمف سمخالف ُم٤م 

 ا.هـسمٚمٖمٜمل قمٜمف 
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وسمٕمد هذا اًمٌٞم٤من اًمٔم٤مهر ًمذي قمٞمٜملم أىمقل ٟم٘مؾ اعم١مًمػ قمـ 

٦م ريض اهلل قمٜمف إول إوزاقمل قمنمة ٟم٘مقل يمٚمٝم٤م شمٓمٕمـ ذم أيب طمٜمٞمٗم

ُمٜم٘مقل ُمـ يمت٤مب اًمًٜم٦م اعمٜمًقب ًمٕمٌداهلل سمـ أمحد وومٞمف ىمقل إوزاقمل ُم٤م 

وًمد ذم اإلؾمالم أؿم٠مم قمٚمٞمٝمؿ ُمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م وأٟم٧م شمٕمٚمؿ طم٤مل اًمٙمت٤مب 

اعمٜم٘مقل ُمٜمف وهذا يم٤مف ذم رد هذه اًمرواي٦م صمؿ اٟمٔمر إمم هذه إًمٗم٤مظ اًمتل 

١مم ُمقوقع ذم اإلؾمالم يًتٕمٛمٚمقهن٤م وهل خم٤مًمٗم٦م ًمٚمنميٕم٦م اًمٖمراء وم٤مًمِم

)ٓ ـمػمة وٓ ه٤مُم٦م وٓ صٗمر( وىمقًمف ط: سم٤مٕطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م يم٘مقًمف 

ة واًمٌٞم٧م واًمٗمرس( وإين ٕؾمتٌٕمد أن يٙمـ اًمِم١مم ومٗمل صمالث اعمرإط )

ضمدًا صدور ُمثؾ هذا اًمٙمالم ُمـ إُم٤مم يم٤مٕوزاقمل ويٕمجٌٜمل ضمدًا ىمقل 

٘م٤ًم قمغم ُم٤م رواه اًمٕمالُم٦م فمٗمر اًمٕمثامين رمحف اهلل ذم رؾم٤مًمتف إٟمج٤مء اًمقـمـ ُمٕمٚم

اًمٌخ٤مري ذم شم٤مرخيف اًمّمٖمػم ىم٤مل طمدصمٜم٤م ٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد ىم٤مل طمدصمٜم٤م اًمٗمزاري 

ىم٤مل يمٜم٧م قمٜمد ؾمٗمٞم٤من ومٜمٕمك اًمٜمٕمامن وم٘م٤مل احلٛمد هلل يم٤من يٜم٘مض اإلؾمالم 

قمروة قمروة ُم٤م وًمد ذم اإلؾمالم أؿم٠مم ُمٜمف ىم٤مل اًمٕمثامين ُمٕمٚم٘م٤م ُم٤م ٟمّمف: 

اهلل مل يقًمد ذم هٝمؿ إن ي٘مقًمقن إٓ يمذسم٤م ومقايمؼمت يمٚمٛم٦م خترج ُمـ أومق

وأصح٤مسمف أيٛمـ وأؾمٕمد ُمـ اًمٜمٕمامن أيب طمٜمٞمٗم٦م ط اإلؾمالم سمٕمد اًمٜمٌل 

ودًمٞمؾ ذًمؽ ُم٤م هق ُمِم٤مهد ُمـ اٟمدراس ُمذاه٥م اًمٓم٤مقمٜملم قمٚمٞمف واٟمتِم٤مر 

ُمذه٥م أيب طمٜمٞمٗم٦م وهذه اًمرواي٦م ٓ أهتؿ ومٞمٝم٤م اًمٌخ٤مري وم٢مٟمف طمدث يمام 

دي٨م ؾمٛمع وًمٙمٜمل أهتؿ ؿمٞمخف ٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد وم٢مٟمف وإن يم٤من طم٤مومٔم٤ًم ًمألطم٤م

وصم٘مف سمٕمْمٝمؿ وًمٙمـ ىم٤مل احل٤مومظ أسمق سمنم اًمدوٓيب ٟمٕمٞمؿ يروي قمـ اسمـ 

اعم٤ٌمرك ىم٤مل اًمٜم٤ًمئل وٕمٞمػ وىم٤مل همػمه يم٤من يْمع احلدي٨م ذم شم٘مقي٦م اًمًٜم٦م 

وطمٙم٤مي٤مت ُمزورة ذم صمٚم٥م أيب طمٜمٞمٗم٦م يمٚمٝم٤م يمذب يمذا ذم هتذي٥م اًمتٝمذي٥م 

 ا.هـ

أىمقل وؾمٗمٞم٤من اًمثقري ممـ أصمٜمك يمثػمًا قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م وطم٤مؿم٤مه ُمـ 

ثؾ هذه إًمٗم٤مظ اعمخ٤مًمٗم٦م ًمٚمنميٕم٦م وُمثؾ اًمثقري وإوزاقمل أرومع ُمـ ُم

جم٤موزة احلد ُمع اعمقاومؼ واعمخ٤مًمػ واخلّمقُم٦م قمٜمد اجل٤ٌمل إن وضمدت ٓ 
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طمرص أشمٌٚمغ هذا احلد ُمـ اًمٗمجقر واًمت٘مقل سمام خي٤مًمػ اًمنميٕم٦م وهؿ 

 اًمٜم٤مس قمغم صٞم٤مٟم٦م اًمٚم٤ًمن وطمٗمظ إقمراض.

ل ذم أيب طمٜمٞمٗم٦م صمؿ ؾم٤مق طمٙم٤مي٤مت وـمٕمقن صدرت ُمـ إوزاقم

 سمـ أمحد وىمد قمروم٧م ىمٞمٛم٦م سمٕمْمٝم٤م ُمٜم٘مقل ُمـ يمت٤مب اًمًٜم٦م اعمٜمًقب ًمٕمٌداهلل

 .اًمٙمت٤مب

وسمٕمْمٝم٤م قمـ شم٤مريخ أيب زرقم٦م ُمـ ٟم٘م٤مش اسمـ اعم٤ٌمرك ُمع إوزاقمل 

وىمد قمروم٧م رضمقع إوزاقمل إمم احلؼ وسمٕمْمٝم٤م قمـ شم٤مريخ اًمٗمًقي وومٞمف 

شمٗمّمٞمؾ ُمذه٥م  يت٠ماهت٤مم اإلُم٤مم إقمٔمؿ سمتجقيز اخلروج قمغم إئٛم٦م وؾمٞم

 أيب طمٜمٞمٗم٦م ذم هذه اعم٠ًمًم٦م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.

وسمٕمْمٝم٤م قمـ شم٤مريخ اخلٓمٞم٥م وأؾم٤مٟمٞمده٤م ٓ ختٚمق ُمـ وٕمػ وظمتؿ 

هلل إن يم٤من ًمٞمٜم٘مض اإلؾمالم  سم٘مقل إوزاقمل قمٜمد ُمقت أيب طمٜمٞمٗم٦م احلٛمد

قمروة قمروة سمًٜمد ومٞمف قمكم سمـ احلًـ احلٚمقاين اًمذي ىم٤مل ومٞمف اخلٓمٞم٥م ٟمٗمًف 

شمرمج٦م قمٌداهلل سمـ أمحد سمـ طمٜمٌؾ ؾم٠مًم٧م أيب قمٜمف وم٘م٤مل ُم٤م ذم شم٤مريخ سمٖمداد ذم 

أقمرومف سمٓمٚم٥م احلدي٨م ومل حيٛمده صمؿ ىم٤مل سمٚمٖمٜمل قمٜمف أؿمٞم٤مء يمرهٝم٤م وأهؾ 

وهلل ذم ظمٚم٘مف  3884احلدي٨م قمٜمف همػم راولم اٟمٔمر شم٤مريخ سمٖمداد شمرمج٦م 

 ؿم١مون واهلل اعمًتٕم٤من.

 عبدالرحمن بن مهدي: -55
أئٛم٦م أهؾ اًمًٜم٦م رمحف اهلل أىمقل قمٌداًمرمحـ سمـ ُمٝمدي إُم٤مم يمٌػم ُمـ 

وريض اهلل قمٜمف وأرو٤مه ٟم٘مؾ قمٜمف اعم١مًمػ مخ٦ًم ٟم٘مقل ذم اًمٓمٕمـ ذم أيب 

طمٜمٞمٗم٦م ريض اهلل قمٜمف وهذه اًمٓمٕمقن اخلٛم٦ًم شمّم٥م ذم ُمّم٥م واطمد هل أن 

 سملم اإلُم٤مم إقمٔمؿ وسملم احلؼ طمج٤مب.

وأؾم٤مٟمٞمد هذه اًمرواي٦م ٓ ختٚمقا ُمـ يمالم ومٗمل سمٕمض أؾم٤مٟمٞمده٤م حمٛمد 

سمنىم٦م احلدي٨م وٟم٘مؾ  لًمذي ىم٤مل ومٞمف اخلٓمٞم٥م ٟمٗمًف رُمسمـ سمِم٤مر اًمٕمٌدي ا

ظمريـ ٠مًمف اسمـ اعمديٜمل طمديث٤ًم ُمـ روايتف وىم٤مل هذا يمذاب واؾمت٘مر قمٛمؾ اعمت

 قمغم آٟمت٘م٤مء ُمـ طمديثف.
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سمـ درؾمتقيف قمٌداهلل سمـ ضمٕمٗمر اًمذي طمٙمك اوذم سمٕمض أؾم٤مٟمٞمده٤م 

اخلٓمٞم٥م ٟمٗمًف قمـ اًمؼمىم٤مين شمْمٕمٞمٗمف ورد هذا اًمتْمٕمٞمػ سمدقمقى ٓ ُمًتٜمد 

 هل٤م.

وىمد قمٚمؼ اًمٙمقصمري رمحف اهلل قمغم رواي٦م حمٛمد سمـ سمِم٤مر اًمٕمٌدي ىم٤مل 

ىمٚمام يم٤من قمٌداًمرمحـ سمـ ُمٝمدي يذيمر أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م إّٓ ىم٤مل يم٤من سمٞمٜمف وسملم احلؼ 

 طمج٤مب سمام ٟمّمف.

إن يم٤من يريد سم٤محلؼ احلؼ ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ومٛمـ ذا اًمذي ًمٞمس  أقول

ومٚمٞمس ًمف  سمٞمٜمف وسملم اهلل طمج٤مب وإن يم٤من يريد سمف اًمّمقاب ذم اعم٤ًمئؾ

ُم٠ًمًم٦م ذم اعمٕمت٘مد إٓ واقمت٘م٤مد ظمالومٝم٤م والل وأُم٤م اًمٗمروع وم٘مد أصؾ هق 

وأصح٤مسمف إصقل وومرقمقا اًمٗمروع سم٠مدًمتٝم٤م ىمٌؾ أن يٕمٜمك سمذًمؽ سم٤مىمل 

إئٛم٦م اعمتٌققملم وهؿ ُمقاوم٘مقن ًمف ذم صمالصم٦م أرسم٤مع اًمٗم٘مف يمام ئمٝمر ُمـ 

ُمدارؾم٦م ُمقاـمـ اشمٗم٤مق إئٛم٦م وُمقاوع اظمتالومٝمؿ ذم يمت٥م اخلالف 

 ٜمزاع ذم اًمرسمع اًم٤ٌمىمل ُمًتٛمر.واًم

ن سمٞمٜمف وسملم اًمّمقاب ُمـ ُم٤ًمئؾ اًمٗمروع طمج٤مسم٤ًم ُمٓمٚم٘م٤ًم ٠موم٤مًم٘مقل سم

يٙمقن جم٤مزوم٦م شمً٘مط سمٜمٗمًٝم٤م سمدون طم٤مضم٦م إمم ُمـ يً٘مٓمٝم٤م وإن أراد اًمٌٕمض 

اًمٞمًػم ومٚمٗمٔمف سمٕمٞمد قمـ إوم٤مدة ذًمؽ ومٚمٞمًتٌدل ًمٗمٔم٤م سمٚمٗمظ ُمع اًمتٍميح 

ٓم٠م ومٞمٝم٤م ًمٞمٛمٙمـ اًمتحدث سمتٚمؽ اعم٤ًمئؾ اًمٞمًػمة اًمتل يزقمؿ أن أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م أظم

 قمٜمٝم٤م 

 وهذا هق ُمٞمزان اًمٕمدل واإلٟمّم٤مف. ا.هـ

براهيم بن إسحاق الحربي رحمه الل  ه: -52  إ
:أظمؼمٟم٤م اًمٕمتٞم٘مل طمدصمٜم٤م حمٛمد 332صـ43ىم٤مل اخلٓمٞم٥م رمحف اهلل ج

أيقب ؾمٚمٞمامن سمـ إؾمح٤مق اجلالب ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م  سمـ اًمٕم٤ٌمس طمدصمٜم٤م أسمق

حق ذم أول أُمره ومذه٥م إسمراهٞمؿ احلريب ي٘مقل يم٤من أسمق طمٜمٞمٗم٦م ـمٚم٥م اًمٜم

وأراد أن يٙمقن ومٞمف أؾمت٤مذًا وم٘م٤مل ىمٚم٥م وىمٚمقب ويمٚم٥م  ئي٘مٞمس ومٚمؿ جي

ويمٚمقب وم٘مٞمؾ ًمف يمٚم٥م ويمالب ومؽميمف ووىمع ذم اًمٗم٘مف ومٙم٤من ي٘مٞمس ومل يٙمـ 
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ًمف قمٚمؿ سم٤مًمٜمحق وم٠ًمًمف رضمؾ سمٛمٙم٦م وم٘م٤مل ًمف: رضمؾ ؿم٩م رضماًل سمحجر وم٘م٤مل 

 قمٚمٞمف رء. أٟمف طمتك يرُمٞمف سم٠مسم٤م ىمٌٞمس مل يٙمـ هذا ظمٓم٠م ًمٞمس قمٚمٞمف رء ًمق

ُمٕمٚم٘م٤ًم قمٚمٞمف  54أىمقل ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمٙمقصمري رمحف اهلل ذم اًمت٠مٟمٞم٥م صـ

 سمام ٟمّمف:

هـ ومٌٞمٜمف وسملم اًمتٛمٙمـ ُمـ 285إسمراهٞمؿ سمـ إؾمح٤مق احلريب شمقذم ؾمٜم٦م 

اإلظم٤ٌمر قمـ ٟمِم٠مة أيب طمٜمٞمٗم٦م ُمٗم٤مزة ومٞمٙمقن اخلؼم ُم٘مٓمققم٤ًم واخلؼم اعم٘مٓمقع 

 ُمردود قمٜمدهؿ.

طمٞمقيف اخلزازصمؿ حمٛمد سمـ اًمٕم٤ٌمس ذم ؾمٜمده هق اسمـ 
(434)

وىمد ذيمر  

: يم٤من ومٞمف شم٤ًمُمح رسمام أراد أن 422:3اخلٓمٞم٥م ذم شمرمجتف قمـ إزهري ذم 

ي٘مرأ ؿمٞمئ٤ًم وٓ ي٘مرب أصٚمف ُمٜمف ومٞم٘مرؤه ُمـ يمت٤مب أيب احلًـ سمـ اًمرزاز 

 ًمث٘متف سمذًمؽ اًمٙمت٤مب وإن مل يٙمـ ومٞمف ؾمامقمف.

ًمٙمـ يمٞمػ يٙمقن صم٘م٦م ُمـ حيدث سمام ًمٞمس قمٚمٞمف ؾمامقمف؟ وًمٕمؾ 

ف رء أو ٟم٘مص ُمٜمف رء أو سمدل أو همػم وُمثٚمف يٙمقن اًمٙمت٤مب زيد ومٞم

سمـ اًمرزازاُمردود اًمتحدي٨م قمٜمدهؿ قمغم أن أسم٤م احلًـ 
(435)

اًمذي يم٤من يثؼ  

ر ُمت٠مظمر  سمٙمت٤مسمف هق قمكم سمـ أمحد اعمٕمروف سم٤مسمـ ـمٞم٥م اًمرزاز وهق ُُمٕمٛمَّ

 اًمقوم٤مة قمـ اخلزاز.

سمٜم٤ًم ًمف يم٤من أدظمؾ ذم ا: قمغم أن 334:44وىمد ٟمص اخلٓمٞم٥م ذم 

٤مت ـمري٦م ومامذا شمٙمقن ىمٞمٛم٦م حتدي٨م ُمـ يثؼ مه٤م ومٞمحدث ُمـ أصقًمف شمًٛمٞمٕم

شمٚمؽ إصقل؟ ويمؿ سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ يم٤من ي٠مسمك اًمرواي٦م ُمـ أصٚمف إذا 

هم٤مب قمٜمف ًمٞمٚم٦م ومْماًل قمـ أن يروي ُمـ همػم أصٚمف وُمٌٚمغ طمرصٝمؿ قمغم 

                                                           

 424422صـ3اٟمٔمر شمرمجتف ذم شم٤مريخ سمٖمداد ج 382اعمتقرم ؾمٜم٦م  (434)

 خ.

 330334صـ44اٟمٔمر شمرمجتف ذم شم٤مريخ سمٖمدادج 449اعمتقرم ؾمٜم٦م  (435)

 .خ



292 

 

ٟمٗمًف ويم٤من إؾم٘م٤مط اعمت٤ًمهؾ ذم ذًمؽ ش يمٗم٤مي٦م اخلٓمٞم٥م»أصقهلؿ ُمدون ذم 

 ضمٝم٦م اًمًٜمد. ُمقـمـ اشمٗم٤مق سمٞمٜمٝمؿ وهذا ُمـ

وأُم٤م ُمـ ضمٝم٦م اعمتـ ومٗمل اخلؼم قمزو ظمالف ُم٤م شمقاشمر قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م 

يمام ورد ذم احلدي٨م ؿمٌف قمٛمد ن اًم٘متؾ سم٤معمث٘مؾ ُمثؾ قمٛمقد اًمٗمًٓم٤مط إًمٞمف ٕ

٤مىمٚمتف ويمذا اًم٘متؾ قمٜمده يقضم٥م اًمٙمٗم٤مرة قمغم اًم٘م٤مشمؾ واًمدي٦م اعمٖمٚمٔم٦م قمغم قم

 سمحجر همػم حمدد اًمٓمرف يم٤معمروة.

ًمِم٩م ويٕمزو إمم أيب طمٜمٞمٗم٦م أن اًم٘متؾ واخلٓمٞم٥م جيٕمؾ اًمٙمالم ذم ا

سم٤معمث٘مؾ ظمٓم٠م قمٜمده وُمذهٌف اعمتقاشمر قمٜمف أٟمف ؿمٌف قمٛمد ٓ ظمٓم٠م سمؾ ظمٓم٠م قمٛمد 

 وهق ؿمٌف اًمٕمٛمد.

ويٕمزو إًمٞمف أيْم٤م: أٟمف ٓ رء قمغم اًم٘م٤مشمؾ سم٤معمث٘مؾ وُمذهٌف أن قمٚمٞمف 

 اًمٙمٗم٤مرة وقمغم قم٤مىمٚمتف اًمدي٦م اعمٖمٚمٔم٦م.

ٚم٘م٤م ُمـ همػم ومرق سملم ويٕمزو إًمٞمف أيْم٤ًم أن يمالُمف ذم اًم٘متؾ سم٤محلجر ُمٓم

أن يٙمقن حمدد اًمٓمرف أو همػم حمدده وُمذهٌف اًمٗمرق سملم احلجر اعمحدد 

 اًمٓمرف اًمذي يٙمقن ُمـ ؿم٠مٟمف اًم٘متؾ وسملم همػمه.

صمؿ اًم٤ًمئؾ مل يٙمـ ؾم١ماًمف ذم احلج٤مز سمؾ يم٤من سم٤مًمٕمراق ويمذًمؽ مل يٙمـ 

اًم٤ًمئؾ ُمٜمٙمقرًا وٓ طمج٤مزي٤ًم سمؾ يم٤من قمراىمٞم٤ًم ُمٕمرووم٤ًم وهق اإلُم٤مم أسمق قمٛمرو 

 اًمٕمالء اًمٌٍمي قمغم ُم٤م ذم أىمدم اعمّم٤مدر هلذا اخلؼم. سمـا

ويم٤من اًم١ًمال قمـ اًم٘متؾ سم٤معمث٘مؾ اعمٕمروف سملم اًمٗم٘مٝم٤مء ٓ قمـ اًم٘متؾ 

سم٤محلجر ُمٓمٚم٘م٤ًم ويمؾ ذًمؽ ًمٞمس مم٤م خيٗمك قمغم ُمثؾ إسمراهٞمؿ احلريب قمغم 

 إُم٤مُمتف ذم اًمٗم٘مف واحلدي٨م وم٤محلٛمؾ قمغم ُمـ دوٟمف ىمٓمٕم٤م.

 همػم يمت٤مب اخلٓمٞم٥م وىمد اٟمٗمرد مل ٟمره٤م ذمش ًمق أٟمف طمتك يرُمٞمف»ويمٚمٛم٦م 

 مه٤م وٓ أدري ُمـ أي ًمٖم٦م هل أقمؼماٟمٞم٦م أم هي٤مٟمٞم٦م؟

ٓسمـ ش واًمٕم٘مد اًمٗمريد»ًمٚمج٤مطمظ ش اًمٌٞم٤من واًمتٌٞملم»وُم٤م وىمع ذم 

قمٌدرسمف وهمػممه٤م ُمـ يمت٥م إدب ُمـ صٞمٖم٦م اًم١ًمال واجلقاب ًمٞمس ومٞمٝم٤م 

ٓ وًمق »ُمثؾ هذا اًمتخٚمٞمط سمؾ يمؾ ُم٤م يٜم٥ًم إمم أيب طمٜمٞمٗم٦م ُمـ أٟمف ىم٤مل: 
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مل يرد ذم يمت٤مب ُمٓمٚم٘م٤ًم سمًٜمد يٕمقل قمغم ُمثٚمف ويمت٥م إدب ش رُم٤مه سم٠مسم٤م ىمٌٞمس

 قمغم ـمري٘م٦م همػم ـمري٘م٦م اًمتحري.

وأول يمت٤مب رأيٜم٤م احلٙم٤مي٦م ومٞمف هق يمت٤مب اجل٤مطمظ اًمٌٍمي وًمٕمٚمف 

ؾمٛمٕمٝم٤م ُمـ سمٕمض أصح٤مب أيب قمٛمرو سمـ اًمٕمالء اًمٌٍمي وصٞمٖمتف همػم 

وه٤م دًمٞماًل قمغم صٞمٖم٦م أظمريـ ومٓم٤مر اخلّمقم ومرطم٤ًم سمتٚمؽ اًمٙمٚمٛم٦م ًمٞمتخذ

وٕمػ أيب طمٜمٞمٗم٦م ذم اًمٚمٖم٦م ُمع أن شمٚمؽ اًمٙمٚمٛم٦م ٓ يٛمٙمـ قمده٤م حلٜم٤ًم قمغم 

ومرض صدوره٤م ُمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م وُمـ اعمٕمروف ذم ؿمقاهد اًمٕمرسمٞم٦م ىمقل 

 اًمِم٤مقمر اًمٕمريب:

 ن أسم٤مه٤م وأسم٤م أسم٤مه٤مإ

 

 ىمد سمٚمٖم٤م ذم اعمجد هم٤ميت٤مه٤م 

  
واؾمتٕمامل إب سم٤مًٕمػ ذم إطمقال يمٚمٝم٤م قمٜمد إو٤مومتف إمم همػم 

وٛمػم اعمتٙمٚمؿ ًمٖم٦م قمدة ىم٤ٌمئؾ ُمـ اًمٕمرب ُمثؾ طمٜملم سمـ ٟمزار وىمٞمس سمـ 

قمٞمالن وسمٜمل احل٤مرث سمـ يمٕم٥م وهق ًمٖم٦م اًمٙمقومٞملم وأسمق طمٜمٞمٗم٦م يمقذم سمؾ 

 يمام ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري.»أٟم٧م أسم٤م ضمٝمؾ »هذه ًمٖم٦م اسمـ ُمًٕمقد طمٞم٨م ىم٤مل: 

وىمد ٟم٥ًم اًمٙم٤ًمئل هذه اًمٚمٖم٦م إمم سمٚمح٤مرث وزسمٞمد وظمثٕمؿ ومهدان 

ب ًمٙمٜم٤مٟم٦م وٟمًٌٝم٤م سمٕمْمٝمؿ ًمٌٚمٕمٜمؼم وًمٌٚمجٝمؿ وسمٓمقن ُمـ وٟمًٌٝم٤م أسمق اخلٓم٤م

 رسمٞمٕم٦م.

وحم٤موًم٦م إٟمٙم٤مر ذًمؽ سمٕمد أن ٟم٘مؾ هذه اًمٚمٖم٦م أُمث٤مل اًمٙم٤ًمئل وأيب زيد 

وأيب اخلٓم٤مب وأيب احلًـ إظمٗمش ُمـ أئٛم٦م اًمٕمرسمٞم٦م شمٙمقن ُمردودة طمتام 

راضمع اًمِمقاهد اًمٙمؼمى ًمٚمٌدر اًمٕمٞمٜمل ومام يقاومؼ قمدة ًمٖم٤مت ُمـ ًمٖم٤مت 

 ٓ يٕمده حلٜم٤م إٓ ُمـ جيٝمؾ همػم خمتٍمات يمت٥م اًمٜمحق!ىم٤ٌمئؾ اًمٕمرب هٙمذا 
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صمؿ اعمراد سم٠ميب ىمٌٞمس هٜم٤م ًمٞمس اجلٌؾ اعمٓمؾ قمغم ُمٙم٦م وىمد روى 

قمـ اسمـ اجلٝمؿ قمـ اًمٗمراء قمـ اًم٘م٤مؾمؿ ش اًمتٕمٚمٞمؿ»ُمًٕمقد سمـ ؿمٞم٦ٌم ذم يمت٤مب 

سمـ ُمٕمـ أن أسم٤م ىمٌٞمس اؾمؿ ظمِم٦ٌم يٕمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م اًمٚمحؿ ىم٤مل أسمق ؾمٕمٞمد 

  ا.هـأسمق طمٜمٞمٗم٦م اًمًػماذم ومذًمؽ اًمذي قمٜم٤مه سمف 

ومٞمٙمقن أسمق ىمٌٞمس ُمـ ىمٌٞمؾ قمٛمقد اًمٗمًٓم٤مط واعمًٓمح وًمٕمؾ وضمف 

شمًٛمٞم٦م ُمثؾ شمٚمؽ اخلِم٦ٌم سم٠ميب ىمٌٞمس ُمـ ضمٝم٦م أهن٤م ُمـ ٟمقع إقمقاد اخلِمٌٞم٦م 

 صٓمالء.ؿم٠مهن٤م أن حترق ذم اًمٜم٤مر ٕضمؾ آاًمتل ُمـ 

وًمٞمس ذم أصؾ اخلؼم ذيمر ُمٙم٦م وإٟمام زاده٤م ُمـ زاده٤م ًمٞمقهؿ أن اعمراد 

ٌؾ ُم٤ٌمًمٖم٦م ذم اًمتِمٜمٞمع قمغم رأي أيب طمٜمٞمٗم٦م ذم اًم٘متؾ سم٤معمث٘مؾ ُمع سم٠ميب ىمٌٞمس اجل

 فمٝمقر أن اجلٌؾ ٓ يٛمٙمـ أن يٙمقن آًم٦م ضب.

ورأي أيب طمٜمٞمٗم٦م ذم اًم٘متؾ سم٤معمث٘مؾ هق ُم٤م أظمرضمف حمٛمد سمـ احلًـ ذم 

طمٞم٨م ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م أسمق طمٜمٞمٗم٦م قمـ مح٤مد قمـ إسمراهٞمؿ ىم٤مل: اًم٘متؾ قمغم  أصم٤مر

 ىمتؾ ؿمٌف اًمٕمٛمد.صمالصم٦م أوضمف ىمتؾ ظمٓم٠م وىمتؾ قمٛمد و

ن شمريد اًمٌمء ومتّمٞم٥م ص٤مطمٌؽ سمًالح أو همػمه ومٗمٞمف اًمدي٦م إوم٤مخلٓم٠م 

أمخ٤مؾم٤م واًمٕمٛمد أن شمٕمٛمدت ص٤مطمٌؽ وميسمتف سمًالح ومٗمل هذا ىمّم٤مص 

إٓ أن يّمٓمٚمحقا أو يٕمٗمقا وؿمٌف اًمٕمٛمد يمؾ رء شمٕمٛمدت ضسمف سمٖمػم 

 ؾمالح ومٗمٞمف اًمدي٦م ُمٖمٚمٔم٦م قمغم اًمٕم٤مىمٚم٦م إذا أشمك ذًمؽ قمغم اًمٜمٗمس..

ذا يمٚمف ٟم٠مظمذ إٓ ذم ظمّمٚم٦م واطمدة ُم٤م ضسمتف ُمـ همػم ىم٤مل حمٛمد: ومه

ؾمالح وهق ي٘مع ُمقىمع اًمًالح أو أؿمد ومٗمٞمف أيْم٤ًم اًم٘مّم٤مص وهق ىمقل أيب 

 ا.هـطمٜمٞمٗم٦م إول وٓ ىمّم٤مص ذم ىمقًمف إظمػم إٓ ومٞمام يم٤من سمًالح 

ومهذا ئمٝمر أن اسم٤م طمٜمٞمٗم٦م شم٤مسمع اًمٜمخٕمل أظمػمًا ذم اعم٠ًمًم٦م وومرق سملم 

ومٞمف ُمٕمٜمك اًمٕمٛمد وسملم اًم٘متؾ سمٖمػمه هتٞم٤ًٌم مم٤م ورد  اًم٘متؾ سم٤مًمًالح اًمذي يتقومر

 ذم ذًمؽ.
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وأدًم٦م أيب طمٜمٞمٗم٦م ذم طمٙمؿ اًم٘متؾ سم٤معمث٘مؾ ُمًٌقـم٦م ذم يمت٥م اعمذه٥م 

أطمٙم٤مم »و 330:4ذم ش ٟمّم٥م اًمراي٦م»وذم يمت٥م اًمتخ٤مري٩م وٓ ؾمٞمام 

وُمع أيب طمٜمٞمٗم٦م ذم اعم٠ًمًم٦م رضم٤مل ُمـ  228:2ٕيب سمٙمر اًمرازي ذم ش اًم٘مرآن

راهٞمؿ اًمٜمخٕمل واًمِمٕمٌل ومح٤مد سمـ أيب ؾمٚمٞمامن أئٛم٦م اًمًٚمػ ُمثؾ: إسم

ُمّمٜمػ »واحلٙمؿ سمـ قمتٞم٦ٌم واًمثقري واحلًـ سمـ ص٤مًمح وهمػمهؿ يمام ذم 

 وهمػمه. ش اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم

وىمد صح٧م أطم٤مدي٨م
(436)

صم٤مر قمٜمد اًمٜم٤ًمئل وأيب داود واسمـ ُم٤مضم٦م آو 

واسمـ طم٤ٌمن وأمحد واسمـ راهقيف واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم وهمػمهؿ ي١ميد فم٤مهره٤م هذا 

 اعمذه٥م.

قمؾ أسمق طمٜمٞمٗم٦م طمدي٨م اًمروخ يمام ؾمٞم٠ميت وم٤مًمتِمٜمٞمع ذم هذه وىمد أ

اعم٠ًمًم٦م قمٚمٞمف شمِمٜمٞمع قمغم اًمًٚمػ اًمذيـ ُمٕمف وقمغم إطم٤مدي٨م اًمتل متًٙمقا 

مه٤م وإن يم٤مٟم٧م اًمٗمتقى ذم اعمذه٥م قمغم وضمقب اًم٘مَقد ذم اًم٘متؾ سم٤معمث٘مؾ يمام 

 هق رأي اإلُم٤مُملم.

ضمتٝم٤مدي٦م ومٛمـ أطم٤مط ظمؼمًا ٓ يًت٤ًمغ اًمتِمٜمٞمع ذم اعم٤ًمئؾ آو

٠مـمراف هذا احلدي٨م قمٚمؿ أن اخلؼم اعمذيمقر قمغم ومرض صمٌقشمف ٓ يٜمٗمٕمٝمؿ ذم سم

اًمتِمٜمٞمع قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م ٓ ُمـ ضمٝم٦م رأيف ذم اًم٘متؾ سم٤معمث٘مؾ وٓ ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م 

اخت٤مذه دًمٞماًل قمغم وٕمٗمف ذم اًمٕمرسمٞم٦م يمام ومٕمؾ ذًمؽ يمثػم ُمـ اعم٤مًمٙمٞم٦م 

                                                           

)أٓ إن دي٦م اخلٓم٠م ط: ُمٜمٝم٤م: طمدي٨م قمٌداهلل سمـ قمٛمرو قمـ اًمٜمٌل  (436)

سمق داود أؿمٌف اًمٕمٛمد ُم٤م يم٤من سم٤مًمًقط واًمٕمّم٤م ُمئ٦م ُمـ اإلسمؾ( أظمرضمف 

 واًمٜم٤ًمئل واسمـ ُم٤مضمف واسمـ طم٤ٌمن سمًٜمد صحٞمح.

جر واًمٕمّم٤م )ؿمٌف اًمٕمٛمد ىمتٞمؾ احلط وُمٜمٝم٤م: طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس قمـ اًمٜمٌل 

 .ومٞمف اًمدي٦م ُمٖمٚمٔم٦م ( أظمرضمف اسمـ راهقيف

وُمٜمٝم٤م: طمدي٨م اسمـ قم٤ٌمس ذم دي٦م اًم٘م٤مشمٚم٦م سمٛمًٓمح وهق قمقد ُمـ أقمقاد 

 طم٤مدي٨م.اخل٤ٌمء أظمرضمف قمٌد اًمرزاق إمم همػم ذًمؽ ُمـ إ
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 واًمِم٤مومٕمٞم٦م سمدون أن حيذروا ُمراُم٤مة اًم٘م٤مرة.

هق ُمـ ٟمِم٠م ذم همػم ُمٝمد اًمٕمٚمقم اًمٕمرسمٞم٦م سمؾ اًمْمٕمٞمػ ذم اًمٕمرسمٞم٦م 

وضمٝمؾ ُم٤م دوٟمف أئٛمتٝم٤م ذم وضمقه شمٍموم٤مت اًم٘م٤ٌمئؾ اًمٕمرسمٞم٦م واؾمتٕمامٓهت٤م ومل 

حيط ظمؼمًا سمًٕم٦م اًمٚم٤ًمن اًمٕمريب اعمٌلم وم٠مظمذ يِمٜمع سمام شمرشمد إًمٞمف ؿمٜم٤مقم٦م 

 شمِمٜمٞمٕمف 

وهٜم٤مك صٞمٖم٦م أظمرى شمٜم٘مؾ قمـ إصٛمٕمل رسمام شمٕمد قمٜمد سمٕمْمٝمؿ 

ش اًم٘م٤مُمقس»ْم٤م وهل: ُم٤م ٟم٘مٚمف ص٤مطم٥م يمدًمٞمؾ قمغم اًمْمٕمػ ذم اًمٚمٖم٦م أي

طمٞم٨م ىم٤مل: وىمقل اًمِمٕمٌل: ٓ شمٕم٘مؾ ش قم٘مؾ»اعمجد اًمٗمػموز أسم٤مدي ذم ُم٤مدة 

أن جيٜمل وًمٞمس سمحدي٨م يمام شمقمهف اجلقهري ُمٕمٜم٤مه اًمٕم٤مىمٚم٦م قمٛمدًا وٓ قمٌدًا 

ٟمف ًمق يم٤من اعمٕمٜمك د قمغم احلر يمام شمقهؿ أسمق طمٜمٞمٗم٦م ٕاحلر قمغم قمٌد ٓ اًمٕمٌ

 شمٕم٘مؾ اًمٕم٤مىمٚم٦م قمـ قمٌد ومل يٙمـ وٓ شمٕم٘مؾ قمغم ُم٤م شمقهؿ ًمٙم٤من اًمٙمالم ٓ

قمٌدًا ىم٤مل إصٛمٕمل: يمٚمٛم٧م ذم ذًمؽ أسم٤م يقؾمػ سمحية اًمرؿمٞمد ومٚمؿ 

 يٗمرق سملم قم٘مٚمتف وقم٘مٚم٧م قمٜمف طمتك ومٝمٛمتف.

أؾم٤مءة أدب قمغم اإلُم٤مم إقمٔمؿ ش يمام شمقهؿ أسمق طمٜمٞمٗم٦م»وم٘مقل اعمجد 

ش تفقَمَ٘مٚمُ »وش اًم٘مقل اعم٤مٟمقس»واعمجتٝمد إىمدم يمام ىم٤مل اًمٌدر اًم٘مراذم ذم 

وؾم٤ٌمق احلدي٨م ش: اًمٕمٜم٤مي٦م»يًتٕمٛمؾ ذم ُمٕمٜمك قَمَ٘مٚم٧ُم قمٜمف ىم٤مل إيمٛمؾ ذم 

 –وٓ اقمؽماوم٤م وهق وٓ صٚمح٤م  –وؾمٞم٤مىمف  – وهق ٓ شمٕم٘مؾ اًمٕم٤مىمٚم٦م قمٛمداً  –

 ا.هـن ُمٕمٜم٤مه قمٛمـ قمٛمد وقمٛمـ ص٤مًمح وقمٛمـ اقمؽمف يدٓن قمغم ذًمؽ ٕ

قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م قمـ مح٤مد ش أصم٤مر»وي١ميده: ُم٤م أظمرضمف أسمق يقؾمػ ذم 

 إسمراهٞمؿ أٟمف ىم٤مل: ٓ شمٕم٘مؾ اًمٕم٤مىمٚم٦م اًمٕمٌد إذا ىمتؾ ظمٓم٠م.قمـ 

قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب ش اعمقـم٠م»وُم٤م أظمرضمف حمٛمد سمـ احلًـ ذم 

اًمزٟم٤مد قمـ أسمٞمف قمـ قمٌٞمداهلل سمـ قمٌداهلل سمـ قمت٦ٌم سمـ ُمًٕمقد قمـ اسمـ قم٤ٌمس 

ىم٤مل )ٓ شمٕم٘مؾ اًمٕم٤مىمٚم٦م قمٛمدًا وٓ صٚمح٤ًم وٓ اقمؽماوم٤م وٓ ُم٤م ضمٜمك اعمٛمٚمقك( 

 ا.هـذا ٟم٠مظمذ وهق ىمقل أيب طمٜمٞمٗم٦م واًمٕم٤مُم٦م ُمـ وم٘مٝم٤مئٜم٤م ىم٤مل حمٛمد ومه
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 ش.ٓ شمٕم٘مؾ اًمٕم٤مىمٚم٦م قمٌداً »وُم٤م ضمٜمك اعمٛمٚمقك ٟمص قمغم أن اعمراد سم٘مقًمف: 

 أن اًمٕم٤مىمٚم٦م ٓ شمٕم٘مؾ قمـ اًمٕمٌد اجل٤مين رهمؿ يمؾ ُمت٘مقل! 

اًمٕمٛمد واًمٕمٌد واًمّمٚمح »ـ قمٛمر: وأظمرج اًمٌٞمٝم٘مل سمٓمريؼ اًمِمٕمٌل قم

ل: هذا ُمٜم٘مٓمع واعمحٗمقظ أٟمف ُمـ ىمقل صمؿ ىم٤مش قمؽماف ٓ شمٕم٘مٚمف اًمٕم٤مىمٚم٦موآ

 ا.هـاًمِمٕمٌل 

وقمغم ىمقل اًمٌٞمٝم٘مل سمٜمك اعمجد ٟمٗمل يمقٟمف طمديث٤ًم وأظمٓم٠م يمام أظمٓم٠م ذم 

طمؼ أيب طمٜمٞمٗم٦م وهذا اًمذي ذيمره اعمجد قمـ إصٛمٕمل ُمذيمقر ذم خمت٤مر 

اًمّمح٤مح واعمّم٤ٌمح واًمٜمٝم٤مي٦م واًمٕم٤ٌمب واًمتٝمذي٥م ًمٙمـ مل ٟمر ُمـ ؾم٤مق ؾمٜمده 

 إًمٞمف.

همري٥م »اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالم ذم آظمر يمت٤مسمف  وىم٤مل اإلُم٤مم أسمق قمٌٞمد

قمغم ُم٤م ذم ٟمّم٥م اًمراي٦م: اظمتٚمٗمقا ذم شم٠مويؾ اًمٕمٌد وم٘م٤مل حمٛمد سمـ ش احلدي٨م

أيب قمٌٞمد: ُمٕمٜم٤مه أن ي٘متؾ اًمٕمٌد طمرًا ومٚمٞمس قمغم وهق ُمـ ُمِم٤ميخ احلًـ 

 قم٤مىمٚم٦م ُمقٓه رء ُمـ ضمٜم٤ميتف وإٟمام هل ذم رىمٌتف.

سمـ أيب واطمت٩م ًمذًمؽ حمٛمد سمـ احلًـ وم٘م٤مل: طمدصمٜمل قمٌداًمرمحـ 

اًمزٟم٤مد قمـ أسمٞمف قمـ قمٌٞمد اهلل سمـ قمٌداهلل قمـ اسمـ قم٤ٌمس ىم٤مل: ٓ شمٕم٘مؾ 

اًمٕم٤مىمٚم٦م قمٛمدا وٓ صٚمح٤م وٓ اقمؽماوم٤م وٓ ُم٤م ضمٜمك اعمٛمٚمقك ىم٤مل: وهذا ىمقل 

 أيب طمٜمٞمٗم٦م.

وىم٤مل اسمـ أيب ًمٞمغم: إٟمام ُمٕمٜم٤مه أن يٙمقن اًمٕمٌد جيٜمك قمٚمٞمف ي٘متٚمف طمر أو 

 ذم ُم٤مًمف ظم٤مص٦م. جيرطمف ومٚمٞمس قمغم قم٤مىمٚم٦م اجل٤مين رء إٟمام صمٛمٜمف

ىم٤مل أسمق قمٌٞمد: ومذايمرت إصٛمٕمل ومٞمف وم٘م٤مل: اًم٘مقل قمٜمدي ُم٤م ىم٤مل 

اسمـ أيب ًمٞمغم وقمٚمٞمف يمالم اًمٕمرب وًمق يم٤من اعمٕمٜمك قمغم ُم٤م ىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م 

 ا.هـًمٙم٤من ٓ شمٕم٘مؾ اًمٕم٤مىمٚم٦م قمـ قمٌد ومل يٙمـ وٓ شمٕم٘مؾ قمٌدًا 

وًمٞمس ومٞمام طمٙم٤مه أسمق قمٌٞمد قمـ إصٛمٕمل همػم جمرد شم٠ميٞمده ًمرأي اسمـ 

قمغم  ُمالؤه وم٤من ومٞمف هتجامً  ًمٞمغم سمخالف ُم٤م طمٙم٤مه ص٤مطم٥م اًم٘م٤مُمقس وزأيب

 ضمتٝم٤مد سمجٝمؾ.ُم٘م٤مم آ
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وىمد فمٝمر مم٤م هدٟم٤مه ُمـ أصم٤مر صقاب ُم٤م ارشمآه أسمق طمٜمٞمٗم٦م وطمج٦م 

حمٛمد سمـ احلًـ يمام ؾمٌؼ ٟم٤مهْم٦م ضمدًا عمـ شمدسمر وٓ ُمٜم٤موم٤مة سملم هذا وسملم أن 

ذم هذا اًم٤ٌمب ش ٘مٚمفقم»ي٠ميت ذم ًم٤ًمن اًمٕمرب قَمَ٘مؾ قمٜمف سمٛمٕمٜمك ودى قمٜمف سمؾ 

سمٛمٕمٜمك قم٘مؾ قمٜمف ُمٓمٚم٘م٤م قمغم احلذف واإليّم٤مل ٕن أصؾ اًمٙمالم قم٘مؾ 

ومالن ىمقائؿ اجلامل ًمٞمدومٕمٝم٤م دي٦م قمـ ومالن وم٤مؾمتٖمٜمل قمـ اعمٗمٕمقل اًمٍميح 

 وأوصؾ إمم اعمدومقع قمٜمف سمحذف قمـ.

وهذا ُمـ أهار اًمٕمرسمٞم٦م اًمتل جي٥م أن يٗمٝمٛمٝم٤م يمؾ ُمـ ُم٤مرس اًمٚمٖم٦م 

 ة قمغم احلٙمؿ ذم ُم٘م٤مدير اًمٜم٤مس ذم اًمٕمرسمٞم٦م. اًمٕمرسمٞم٦م ورأى ذم ٟمٗمًف اعم٘مدر

واًم٘مّمد ُمـ أصم٤مر اعمروي٦م قمـ قمٛمر واسمـ قم٤ٌمس وإسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل 

 واًمِمٕمٌل واطمد وهق ُم٤م ارشمآه أسمق طمٜمٞمٗم٦م.

وإصٛمٕمل ًمٞمس سم٤مًمذي يت٤ًمظمػ قمغم أيب يقؾمػ هٙمذا سمؾ يم٤من 

ىم٤مل: ىمٚم٧م ٕيب يقؾمػ ش ٟمقادر إصٛمٕمل»يت٠مدب ُمٕمف هم٤مي٦م اًمت٠مدب ومٗمل 

ًم٘مد سمٚمغ اهلل سمؽ ُم٤م سمٚمٖم٧م ومٝمؾ متٜمٞم٧م ىمط أيمثر مم٤م أٟم٧م   :ُم٤مينٕوذيمرٟم٤م ا

ومٞمف؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ أن أيمقن ذم مج٤مل اسمـ أيب ًمٞمغم وزهد ُمًٕمر سمـ يمدام ووم٘مف 

أيب طمٜمٞمٗم٦م ىم٤مل: ومذيمرت ذًمؽ ُٕمػم اعم١مُمٜملم يٕمٜمل اًمرؿمٞمد وم٘م٤مل: ُم٤م متٜمك 

 أسمق يقؾمػ أيمثر ُمـ اخلالوم٦م.

ًمٌٕمداء ُم٤م ٓ ي٘مقًمف ذم وًمق ومروٜم٤م أن إصٛمٕمل ممـ ي٘مقل ذم جمٚمس ا

حمي إصح٤مب وأصح٤مب إصح٤مب يريض ذم احلْمقر ويِمٜمع ذم 

 وٓ ٟمًتٌٕمد ذًمؽ ُمٜمف ومٛمثٚمف ٓ ٟم٘مٞمؿ ًمٙمالُمف وزٟم٤م.اًمٖمٞم٦ٌم 

وم٢من يمٜم٧م ٓ شمٙمتٗمل سمام ذم اًمٙمت٥م اعم١مًمٗم٦م ذم اًمْمٕمٗم٤مء ُمـ ىمقل ُمثؾ 

قمغم أهم٤مًمٞمط اًمرواي٤مت ش اًمتٜمٌٞمٝم٤مت»أيب زيد إٟمّم٤مري ومٞمف ومٕمٚمٞمؽ سمٙمت٤مب 

اًم٘م٤مؾمؿ قمكم سمـ محزة اًمٌٍمي ًمتٓمٚمع قمغم أهمالط هذا اعمت٘مٕمر ويمالم  ٕيب

 اًمٜم٤مس ذم أُم٤مٟمتف ذم اًمٜم٘مؾ! 
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وذم هذا اًم٘مدر ُمـ آؾمتٓمراد هٜم٤م يمٗم٤مي٦م ذم رد ُم٤م يروى قمـ 

ش وأؾمٓمقرةش »أيب ىمٌٞمس»إصٛمٕمل وم٤ٌمن قمدم إُمٙم٤من اًمتٛمًؽ سم٠مىمّمقص٦م 

يب طمٜمٞمٗم٦م ومٚمؿ يٗمرق سملم قم٘مٚمتف وقم٘مٚم٧م قمٜمف طمتك ومٝمٛمتف ذم سم٤مب شمْمٕمٞمػ أ

ذم اًمٚمٖم٦م
(437)

. 

يمٞمػ وهق اعمقًمقد وطمده ُمـ سملم إئٛم٦م ذم ُمٝمد اًمٕمٚمقم اًمٕمرسمٞم٦م وىمد 

ٟمِم٠م ذم سمٞمئ٦م قمرسمٞم٦م وشمٖمٚمٖمؾ ذم أهار اًمٕمرسمٞم٦م طمتك أن أُمث٤مل أيب ؾمٕمٞمد اًمًػماذم 

وأيب قمكم اًمٗم٤مرد واسمـ ضمٜمل ُمـ أريم٤من اًمٕمرسمٞم٦م أًمٗمقا يمت٤ًٌم ذم ذح أًمٗم٤مفمف ذم 

 دائرة اـمالقمف ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م.شم٤ًمع اسم٤مب اإليامن شمٕمج٤ًٌم ُمـ 

وىمد اظمتص اهلل ؾمٌح٤مٟمف أهؾ اًمٌٍمة واًمٙمقوم٦م ُمـ سملم أُمّم٤مر 

اًمٕمرب سمٜم٘مؾ اًمٚمٖم٦م قمـ اًم٘م٤ٌمئؾ اًمٗمّمٞمح٦م وشمدويٜمٝم٤م وشمّمٞمػمه٤م قمٚمام 

وصٜم٤مقم٦م يمام ذم اعمزهر
(438)

وومٞمف سمٞم٤من ُمـ ي١مظمذ ُمٜمٝمؿ  428:4ًمٚمًٞمقـمل  

ًمٓمتٝمؿ ًمّمٜمقف اًمٚمٖم٦م وُمـ ٓ ي١مظمد ُمٜمٝمؿ عمج٤مورهتؿ أمم٤م همػم قمرسمٞم٦م وخم٤م

إقم٤مضمؿ ُمـ ُمٍم واًمِم٤مم واًمٞمٛمـ واًمٌحريـ وطم٤مضة احلج٤مز واًمٓم٤مئػ 

شإًمٗم٤مظ »ٟم٘ماًل قمـ يمت٤مب 
 ًمٚمٗم٤مرايب وٓ يتًع اعم٘م٤مم ًمٜم٘مؾ ٟمّمف.  (439)

: ىم٤مل أسمق اًمٓمٞم٥م اًمٚمٖمقي ذم 259:2وىم٤مل اًمًٞمقـمل أيْم٤م ذم اعمزهر 

 وٓ قمٚمؿ ًمٚمٕمرب إٓ ذم ه٤مشملم اعمديٜمتلم اًمٙمقوم٦مش: ُمراشم٥م اًمٜمحقيلم»

                                                           

وأُم٤م أسمق يقؾمػ وحمٛمد سمـ احلًـ وزومر سمـ اهلذيؾ واًم٘م٤مؾمؿ سمـ  (437)

ُمـ يٜم٥ًم أطمدًا ُمٜمٝمؿ  ُمٕمـ وهمػمهؿ ُمـ يم٤ٌمر أصح٤مب أيب طمٜمٞمٗم٦م ومال دمد

إمم اًمْمٕمػ ذم اًمٚمٖم٦م وأُم٤م ُم٤م يٜم٘مؾ قمـ إصٛمٕمل ذم أيب يقؾمػ ومٕمغم 

ضمرٍف ه٤مر يمام ؾمٌؼ وهذا ًمٞمس سمٛمقوع ًمٚمتقؾمع ذم اًمذب قمٜمف ومٜمٙمتٗمل 

 .مهذه اإلؿم٤مرة. ز

 خ.4325اإلطم٤مًم٦م هٜم٤م إمم ـمٌٕم٦م ُمٓمٌٕم٦م اًمًٕم٤مدة ؾمٜم٦م  (438)

قمٜمف سمٓمريؼ اعمزهر يمت٤مب إًمٗم٤مظ ًمٚمٗم٤مرايب مل يره إؾمت٤مذ واٟمام ٟم٘مؾ  (439)

 ًمٚمًٞمقـمل خ.
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 ومال ٟمٕمٚمؿ مه٤م إُم٤مُم٤م ذم اًمٕمرسمٞم٦م.ط واًمٌٍمة وم٠مُم٤م ُمديٜم٦م اًمرؾمقل 

وىم٤مل إصٛمٕمل: أىمٛم٧م سم٤معمديٜم٦م زُم٤مٟم٤ًم ُم٤م رأي٧م مه٤م ىمّمٞمدة واطمدة 

 ا.هـصحٞمح٦م إٓ ُمّمحٗم٦م أو ُمّمٜمققم٦م 

وُمـ اًمٌدهيل أٟمف ٓ يٛمٙمـ ٕطمد ذم زُمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م أن يًتتٌع 

ضمتٝم٤مد ومْماًل قمـ دون قمٚمؿ ُمًتٌحر ذم مجٞمع ٟمقاطمل آاًمٗم٘مٝم٤مء ذم اًمٗم٘مف سم

اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م واًمٌٞم٤من هق أول ُم٤م حيت٤مج إًمٞمف اًمٕم٤ممل ذم اًمدقمقة سمؾ إُمر هٙمذا 

ذم مجٞمع إزُم٤من ومٛمـ اًمًٗمف وىمٚم٦م اًمديـ رُمل أيب طمٜمٞمٗم٦م سم٤مًمْمٕمػ ذم 

أواظمر ذم اًمٕمرسمٞم٦م ُمـ همػم طمج٦م همػم إؾمٓمقرشملم ومل شمٗمًد يمثرة إىم٤مُمتف 

خ احلرُملم يمثػم ُمـ إن يم٤من سملم ؿمٞمقذم احلج٤مز ًمٖمتف وقمٝمد إُمقي٦م 

اًمالطمٜملم ُمـ يمثرة ُمـ يم٤من يٓمرىمٝمام ُمـ إقم٤مضمؿ ُمٜمذ أواظمر قمٝمد اًمت٤مسمٕملم 

 وُمـ قمدم وضمقد أئٛم٦م مهام يتٗمرهمقن ًمت٘مقيؿ اًمٕمقج ذم اًمٚمٖم٦م يمام ؾمٌؼ.

ومدوٟمؽ ٟم٤مومٕم٤ًم ُمقمم اسمـ قمٛمر ورسمٞمٕم٦م وأصح٤ممهام يمؿ دون هلؿ ُمـ 

 اًمٚمحقن ذم اًمٙمت٥م.

ٟمت٘م٤مل اسمـ وم٤مرس ُمـ وشمتٌلم طم٤مل اًمِم٤مومٕمل ذم اًمٚمٖم٦م ُمـ ؾم٥ٌم ا

ُمذهٌف وُمـ ُمًٕمك اسمـ دريد وإزهري ذم شم٘مقيؿ شمٚمؽ اًمٙمٚمامت اعمٕمرووم٦م 

 وُمـ ىمقل إُم٤مم احلرُملم ذم اًمؼمه٤من ذم ًمٖم٦م اًمِم٤مومٕمل.

وأُم٤م أمحد ومدوٟمؽ ُم٤ًمئؾ أيب داود وإؾمح٤مق سمـ ُمٜمّمقر اًمٙمقؾم٩م 

وقمٌداهلل سمـ أمحد ومٞم٤م شمرى هؾ يٛمٙمٜمؽ أن شم٘مرأ صٗمح٦م ُمٜمٝم٤م قمغم صح٦م 

 أن دم٤ممهؽ ظمٓمٞمئ٤مت ذم اًمٚمٖم٦م واًمٜمحق؟. ُمـ همػمإصقل 

وهؾ روي قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م ـمقل قمٛمره ؾمقى شمٚمؽ اًمٙمٚمٛم٦م مم٤م يّمٚمح 

أن يٕمد حلٜم٤م قمغم شم٘مدير أن اًمرواي٦م صم٤مسمت٦م وأهن٤م حلـ؟ وُم٤م ه هذا اًمتٖم٤ميض 

قمٜمٝمؿ واًمتِمٝمػم سمام روي قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م؟ ؾمقى اًمتٕمّم٥م اًمذُمٞمؿ وُمـ 

 اًمذي ٓ يٚمحـ سمٕمض حلـ ذم اعمخ٤مـم٤ٌمت؟

ك قمـ أيب قمٛمرو سمـ اًمٕمالء أٟمف يم٤من إذا شمٙمٚمؿ ُمع أهٚمف ٓ ي٘مٞمؿ وحيٙم

يمٚمٛم٦م ُمـ اإلقمراب صمؿ إذا وصؾ إمم اجل٤مُمع ُمزج اإلقمراب سم٤مًمتًٛمح صمؿ إذا 
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مل ي١مظمذ قمٚمٞمف طمرف واطمد وعم٤م  –دب سم٤مًمٌٍمة ؾمقق إ –شمقؾمط اعمرسمد 

ٟم٤م إذا يمٚمٛمٜم٤مهؿ سمام خي٤مًمػ ـم٤ٌمئٕمٝمؿ صم٘مٚمٜم٤م قمغم ؾمئؾ قمـ ذًمؽ ىم٤مل: ٕ

 ٟمٗمقؾمٝمؿ.

حيٙمك قمـ اًمٗمراء أٟمف دظمؾ قمغم اًمرؿمٞمد وحلـ وم٘م٤مل: ي٤م أُمػم  ومم٤م

اعم١مُمٜملم إن ـم٤ٌمئع أهؾ اًمٌدو اإلقمراب وـم٤ٌمئع احلي اًمٚمحـ وم٢مذا حتٗمٔم٧م 

 مل أحلـ وإذا رضمٕم٧م إمم اًمٓم٤ٌمع حلٜم٧م وم٤مؾمتحًـ اًمرؿمٞمد ىمقًمف.

قمـ حمٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ اًمتامئٛمل قمـ ش اًمٚمحٜم٦م»وذيمر اعمؼمد ذم يمت٤مب 

يٜم٦م قمغم ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس ومام ه٧ٌم أطمدًا هٞمٌتل ًمف إصٛمٕمل ىم٤مل: دظمٚم٧م اعمد

ومتٙمٚمؿ ومٚمحـ وم٘م٤مل: ُمٓمرٟم٤م اًم٤ٌمرطم٦م ُمٓمرًا أيَّ ُمٓمرًا ومخػ ذم قمٞمٜمل وم٘مٚم٧م: 

ي٤م أسم٤م قمٌداهلل ىمد سمٚمٖم٧م ُمـ اًمٕمٚمؿ هذا اعمٌٚمغ ومٚمق أصٚمح٧م ُمـ ًم٤ًمٟمؽ 

وم٘م٤مل: ومٙمٞمػ ًمق رأيتؿ رسمٞمٕم٦م؟ يمٜم٤م ٟم٘مقل ًمف: يمٞمػ أصٌح٧م؟ ومٞم٘مقل: 

 ىمد ضمٕمٚمف ًمٜمٗمًف ىمدوة ذم اًمٚمحـ وقمذرًا.سمخػمًا سمخػمًا ىم٤مل: وإذا هق 

: ُمًت٘مٌح٤ًم ُمـ يٕمٞم٥م ُم٤مًمٙم٤ًم سم٠مٟمف 34صـش اًمّم٤مطمٌل»وىم٤مل أمحد سمـ وم٤مرس ذم 

حلـ ذم خم٤مـم٦ٌم اًمٕم٤مُم٦م سم٠من ىم٤مل: ُمٓمرٟم٤م اًم٤ٌمرطم٦م ُمٓمرًا أيَّ ُمٓمرًا أن اًمٜم٤مس مل 

إشم٘م٤مًء ًمٚمخروج قمـ  يزاًمقا يٚمحٜمقن ويتالطمٜمقن ومٞمام خي٤مـم٥م سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤مً 

ٕمٞم٥م ذًمؽ ُمـ يٜمّمٗمٝمؿ ُمـ اخل٤مص٦م وإٟمام اًمٕمٞم٥م قمغم ُمـ قم٤مدة اًمٕم٤مُم٦م ومال ي

 ا.هـهمٚمط ُمـ ضمٝم٦م اًمٚمٖم٦م ومٞمام يٖمػم سمف طمٙمؿ اًمنميٕم٦م واهلل اعمًتٕم٤من 

يٕمتذر قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م سمٛمثؾ  أمل يٙمـ سملم اعمخ٤مًمٗملم رضمؾ رؿمٞمد ُمثٚمف

قمتذار اعمًتحًـ سمدل أن يٜمٗمخقا ذم سمقق اًمتٕمّم٥م واًمتِمٝمػم ًمق هذا آ

قمٛمره اًمٕم٤مُمر سم٤مإلص٤مسم٤مت ًمٙمـ اًمٜم٤مس  ومرض صدور حلـ واطمد ُمٜمف ـمقل

 ُمٕم٤مدن.

واسمـ وم٤مرس هذا هق اإلُم٤مم اعمِمٝمقر ذم اًمٚمٖم٦م وهق اًمذي ىم٤مل قمٜمف 

اعمٞمداين: أٟمف ذع يّمٚمح أًمٗم٤مظ اًمِم٤مومٕمل ومًئؾ قمـ ذًمؽ وم٘م٤مل: هذا 

إصالح اًمٗم٤مؾمد ومٚمام يمثر قمٚمٞمف أٟمػ ُمـ ُمذهٌف واٟمت٘مؾ إمم ُمذه٥م ُم٤مًمؽ 

؟ ىم٤مل: ظمٗم٧م أن ي٘م٤مل إٟمام اٟمت٘مؾ وم٘مٞمؾ ًمف: هال اٟمت٘مٚم٧م إمم ُمذه٥م أيب طمٜمٞمٗم٦م



302 

 

 عمًٕمقد سمـ ؿمٞم٦ٌم.ش اًمتٕمٚمٞمؿ»إًمٞمف ـمٛمٕم٤ًم ذم اًمدٟمٞم٤م أو اعمٜم٤مص٥م يمام ذم يمت٤مب 

صمؿ ذيمر اًمٙمقصمري مجٚم٦م مم٤م أظمذ قمغم اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل ريض اهلل قمٜمف 

صمؿ ىم٤مل: واحلؼ أن إئٛم٦م اعمتٌققملم أقمغم يمٕم٤ًٌم ُمـ أن يقصؿ أطمدهؿ 

ضمتٝم٤مد وُمـ شمٚمؽ اًمنموط ْمٕمػ ذم اًمٚمٖم٦م ٓؾمتجامقمٝمؿ ذوط آسم٤مًم

ُمٕمروم٦م اًمٚمٖم٦م طمؼ اعمٕمروم٦م وىمد أمجٕم٧م إُم٦م قمغم اشم٤ٌمقمٝمؿ دون أظمريـ 

وىمد شم٘م٤مؾمٛمقا إُم٦م اعمحٛمدي٦م قمغم شمقازم اًم٘مرون وًمق مل يٙمـ هلل ذم ذًمؽ ه 

ظمٗمل عم٤م شم٤مسمٕمتٝمؿ إُم٦م هٙمذا قمغم شمٕم٤مىم٥م اًمدهقر رهمؿ حم٤موٓت اًمِمذاذ 

ي٤مهؿ ومٞمام ؿمط سمف اًم٘مٚمؿ قمـ  وإإٓ أن اًمٙمالم جير اًمٙمالم ؾم٤محمٜم٤م اهلل

 قمتدال وهمٗمر ًمٜم٤م وهلؿ ذم مجٞمع إطمقال.آ

وُم٤م اًم٘مّمد إٓ إقم٤مدة احلؼ إمم ٟمّم٤مسمف وذم يمت٤مب اعمٚمؽ اعمٕمٔمؿ ومٞمام 

وهمػمه شمدل قمغم ش اجل٤مُمع اًمٙمٌػم»سمًط ٟمّمقص يمثػمة ُمـ  48و4سملم 

سمراقم٦م اإلُم٤مم ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وشمٖمٚمٖمٚمف ذم أهار اًمٕمرسمٞم٦م وهل أدًم٦م ُمٚمٛمقؾم٦م 

 اًمٙمقصمري. هـ يمالم.قمٚمٞمؾ احلس ؾم٤مىمط اًمٜمٗمس ا يًتٓمٞمع أن يٜمٙمره٤م إٓ ٓ

وىم٤مل اإلُم٤مم احل٤مومظ اًمٕمالُم٦م اًمٜمٔم٤مر أسمق قمٌداهلل حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ اسمـ 

اًمروض اًم٤ٌمؾمؿ ذم »هـ رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم  840اًمقزير اًمٞمامين اعمتقرم ؾمٜم٦م 

شاًمذب قمـ ؾمٜم٦م أيب اًم٘م٤مؾمؿ
ردًا قمغم اًمًٞمد مج٤مل اًمديـ قمكم سمـ ط  (440)

حمٛمد سمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ طمٞم٨م طم٤مول اًمتِمٙمٞمؽ ذم قمٚمؿ أيب طمٜمٞمٗم٦م سم٤محلدي٨م 

 واًمٕمرسمٞم٦م ىم٤مل ُم٤م ٟمّمف:

ريض صدور اًمٗمتقى قمٜمف  –عمٕمؽمض هذا ا –ٓ خيٚمق إُم٤م أن يٜمٙمر 

اهلل قمٜمف ويٜمٙمر ٟم٘مؾ اًمًٚمػ واخلٚمػ ُمذهٌف ذم اًمٗم٘مف أو ي٘مر سمذًمؽ وم٢من 

ومٝمق يدل قمغم  مل شمٙمـ عمٜم٤مفمرشمف صقرة وإن مل يٜمٙمرهأٟمٙمره أٟمٙمر اًميورة و

 ؾمتدٓل سمف قمغم ذًمؽ ُم٤ًمًمؽ:اضمتٝم٤مده وًمٜم٤م ذم آ

 

                                                           

(440 ) 158:1166. 
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أٟمف صم٧ٌم سم٤مًمتقاشمر ومْمٚمف وقمداًمتف وشم٘مقاه وأُم٤مٟمتف ومٚمق  اعمًٚمؽ إول:

 أومتك سمٖمػم قمٚمؿ وشم٠مهؾ ًمذًمؽ وًمٞمس ًمف سم٠مهؾ ًمٙم٤من ضمرطم٤ًم ذم قمداًمتف

وءشمف ٕن شمٕم٤مـمل اإلٟم٤ًمن ُم٤م ذم قم٘مٚمف وُمر وىمدطم٤ًم ذم دي٤مٟمتف وأُم٤مٟمتف ووصامً 

ٓ حيًٜمف ودقمقاه عمٕمروم٦م ُم٤م ٓ يٕمرومف ُمـ قم٤مدات اًمًٗمٝم٤مء وُمـ ٓ طمٞم٤مء ًمف 

وٓ ُمروءة ُمـ أهؾ اخل٤ًمؾم٦م واًمدٟم٤مءة ووضمقه ُمٜم٤مىمٌف ُمّمقٟم٦م قمـ اسمتذاهل٤م 

 وشمًقيده٤م مهذه اًمقصٛم٦م اًم٘مٌٞمح٦م واعمذُم٦م اًمِمٜمٞمٕم٦م.

ت٥م اهلداي٦م اعمًٚمؽ اًمث٤مين: إن رواي٦م اًمٕمٚمامء عمذهٌف وشمدويٜمٝم٤م ذم يم

وظمزائـ اإلؾمالم يدل قمغم أهنؿ ىمد قمرومقا اضمتٝم٤مده ٕٟمف ٓ حيؾ هلؿ رواي٦م 

ُمذه٥م إٓ سمٕمد اعمٕمروم٦م ًمٕمٚمٛمف ٕن إهي٤مم ذًمؽ ُمـ همػم ُمٕمروم٦م حمرم عم٤م 

يؽمشم٥م قمٚمٞمف ُمـ إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م اعمجٛمع قمٚمٞمٝم٤م يم٤مٟمخرام إمج٤مع أهؾ 

وضمقاز  قمٍمه سمخالومف واعمختٚمػ ومٞمٝم٤م يم٤مٟمخرام إمج٤مع ُمـ سمٕمده سمخالومف

 شم٘مٚمٞمده سمٕمد ُمقشمف.

اعمًٚمؽ اًمث٤مًم٨م: أن ٟم٘مقل: اإلمج٤مع ُمٜمٕم٘مد قمغم اضمتٝم٤مده وم٢من ظم٤مًمػ 

ن أىمقاًمف ذم ذًمؽ خم٤مًمػ وم٘مد اٟمٕم٘مد اإلمج٤مع سمٕمد ُمقشمف وإٟمام ىمٚمٜم٤م سمذًمؽ ٕ

ُمتداوًم٦م سملم اًمٕمٚمامء إقمالم ؾم٤مئرة ذم ممٚمٙم٦م اإلؾمالم ذم اًمنمق واًمٖمرب 

ًلم وُمئ٦م إمم يقم اًمٜم٤مس هذا واًمٞمٛمـ واًمِم٤مم ُمـ قمٍم اًمت٤مسمٕملم ُمـ ؾمٜم٦م مخ

وهق أول اعمئ٦م اًمت٤مؾمٕم٦م سمٕمد اهلجرة ٓ يٜمٙمر قمغم ُمـ يروهي٤م وٓ ُمـ يٕمتٛمد 

قمٚمٞمٝم٤م واعمًٚمٛمقن سملم قم٤مُمؾ قمٚمٞمٝم٤م وؾم٤ميم٧م قمـ اإلٟمٙم٤مر قمغم ُمـ يٕمٛمؾ 

قمٚمٞمٝم٤م وهذه اًمٓمري٘م٦م هل اًمتل شمث٧ٌم سمٛمثٚمٝم٤م دقمقى اإلمج٤مع ذم أيمثر 

 اعمقاوع.

إئٛم٦م واًمٕمٚمامء قمغم أن أطمد  اعمًٚمؽ اًمراسمع: إٟمف ىمد ٟمص يمثػم ُمـ

اًمٓمرق اًمداًم٦م قمغم اضمتٝم٤مد اًمٕم٤ممل هل اٟمتّم٤مسمف ًمٚمٗمتٞم٤م ورضمقع اًمٕم٤مُم٦م إًمٞمف ُمـ 

همػم ٟمٙمػم ُمـ اًمٕمٚمامء واًمٗمْمالء وُمقوع ٟمّمقص اًمٕمٚمامء قمغم ذًمؽ ذم 

قمٚمؿ إصقل وهٜم٤مك يذيمر اًمدًمٞمؾ قمغم أن ذًمؽ يم٤مف ذم ُمٕمروم٦م اضمتٝم٤مد 

٦م اًمزيدي٦م وؿمٞمقخ اعمٕمتزًم٦م اًمٕم٤ممل وضمقاز شم٘مٚمٞمده وممـ ذيمر ذًمؽ ُمـ أئٛم
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 ش.اعمٕمتٛمد »وأسمق احلًلم اًمٌٍمي ذم يمت٤مسمف ش اًمّمٗمقة»اعمٜمّمقر سم٤مهلل ذم يمت٤مسمف 

وهذا ذم ؾمٙمقت ؾم٤مئر اًمٕمٚمامء قمـ اًمٜمٙمػم قمغم اعمٗمتل ومٙمٞمػ 

سمًٙمقت ريمـ اإلؾمالم قمـ قمّم٤مسم٦م اًمت٤مسمٕملم وٟمٌالء ؾم٤مدات اعمًٚمٛملم وُمـ 

ُم٤مم أسمق طمٜمٞمٗم٦م هؿ ُمـ ظمػم اًم٘مرون سمٜمص ؾمٞمد اعمرؾمٚملم وم٘مد يم٤من اإل

 يت.٠مُمٕم٤مسًا ًمذًمؽ اًمٓمراز إول يمام ؾمٞم

قمتزال قمغم اًمتٕمٔمٞمؿ ٕيب شمٓم٤مسمؼ اًمٗمري٘م٤من ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م وآوىمد 

 طمٜمٞمٗم٦م واإلضمالل.

أُم٤م أهؾ اًمًٜم٦م ومذًمؽ أفمٝمر ُمـ اًمِمٛمس وأووح ُمـ أن يدظمؾ ومٞمف 

 ًمٌس.

 وًمٞمس يّمح ذم إذه٤من رء

 

 إذا اطمت٤مج اًمٜمٝم٤مر إمم دًمٞمؾ

ٟمت٤ًمب إًمٞمف واًمتٕمقيؾ ذم شمنمف أيمثرهؿ سم٤مُٓم٤م اعمٕمتزًم٦م وم٘مد وأ 

اًمت٘مٚمٞمد قمٚمٞمف يم٠ميب قمكم ووًمده أيب ه٤مؿمؿ ُمـ ُمت٘مدُمٞمٝمؿ وأيب احلًلم 

ضمتٝم٤مد ت٠مظمرهيؿ وهؿ وإن ىمدرٟم٤م دقمقاهؿ آاًمٌٍمي واًمزخمنمي ُمـ ُم

واخلروج ُمـ اًمت٘مٚمٞمد ومذًمؽ إٟمام يم٤من سمٕمد ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ وـمقل اعمدة وهؿ 

قاًمف وسمٕمد ذًمؽ مل يًتٜمٙمٗمقا ُمـ ىمٌؾ ذًمؽ وذم ظمالًمف ُمٕمؽمومقن سم٤مشم٤ٌمع أىم

 ٟمت٤ًمب إمم اؾمٛمف واعمت٤مسمٕم٦م ذم اعمٕم٤مرف ًمرؾمٛمف.آ

وذم يمالم قمالَُّمتٝمؿ اًمزخمنمي: َوشَمَد اهللُ إرَض سم٤مٕقمالم اعمٜمٞمٗم٦م يمام 

وـمد احلٜمٞمٗمٞم٦م سمٕمٚمقم أيب طمٜمٞمٗم٦م إئٛم٦م اجلٚم٦م احلٜمٗمٞم٦م أزُم٦م اعمٚم٦م احلٜمٞمٗمٞم٦م 

 ٜمٞمٗمل وطمٜمٗمل.اجلقد واحلٚمؿ طم٤ممتل وأطمٜمٗمل واًمديـ واًمٕمٚمؿ طم

وىمد قم٘مد احل٤ميمؿ أسمق ؾمٕمٞمد ومّماًل ذم ومْمؾ أيب طمٜمٞمٗم٦م وقمٚمٛمف ذيمره 

 ش.ؾمٗمٞمٜم٦م اًمٕمٚمقم»ذم يمت٤مسمف 

وىمد أـمٌؼ أهؾ اًمت٤مريخ قمغم شمٕمٔمٞمٛمف وأومرد سمٕمْمٝمؿ ؾمػمشمف ريض اهلل 

 ش.ؿم٘م٤مئؼ اًمٜمٕمامن ذم ُمٜم٤مىم٥م اًمٜمٕمامن»قمٜمف ذم يمت٤مب ؾمامه 
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ـماًل ُم٤م وًمق يم٤من اإلُم٤مم أسمق طمٜمٞمٗم٦م ضم٤مهاًل وُمـ طمٚمٞم٦م اًمٕمٚمؿ قم٤م

ؿمتٖم٤مل سمٛمذهٌف يم٤مًم٘م٤ميض أيب ٘م٧م ضم٤ٌمل اًمٕمٚمؿ ُمـ احلٜمٗمٞم٦م قمغم آشمٓم٤مسم

يقؾمػ وحمٛمد سمـ احلًـ اًمِمٞم٤ٌمين واًمٓمح٤موي وأيب احلًـ اًمٙمرظمل 

 وأُمث٤مهلؿ وأوٕم٤مومٝمؿ.

ومٕمٚمامء اًمٓم٤مئٗم٦م احلٜمٗمٞم٦م ذم اهلٜمد واًمِم٤مم وُمٍم واًمٞمٛمـ واجلزيرة 

اًمت٤مريخ يزيد قمغم واحلرُملم واًمٕمراىملم ُمٜمذ ُمئ٦م ومخًلم ُمـ اهلجرة إمم هذا 

ؾم٧م ُمئ٦م ؾمٜم٦م ومٝمؿ أًمقف ٓ يٜمحٍمون وقمقامل ٓ حيّمقن ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ 

وجيقز قمٚمٞمٝمؿ أهنؿ واًمٗمتقى واًمقرع واًمت٘مقى ومٙمٞمػ جيؽمئ هذا اعمٕمؽمض 

ؾمتٜم٤مد إمم قم٤مُمل ضم٤مهؾ ٓ يٕمرف أن اًم٤ٌمء دمر ُم٤م سمٕمده٤م وٓ شمٓم٤مسم٘مقا قمغم آ

ا إٓ يمالم ؟ ُم٤م هذطيدري ُم٤م خيرج ُمـ رأؾمف ُمـ طمدي٨م رؾمقل اهلل 

 قم٤مُمل أو أقمٛمك خيٌط ُمـ اجلٝمؾ ذم فمٚمامء.
 

 وهٌؽ شم٘مقل هذا اًمّمٌح ًمٞمؾ

 

 

 

 أيٕمٛمك اًمٕم٤معمقن قمـ اًمْمٞم٤مء

  

وأُم٤م ُم٤م ىمدح سمف قمغم اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م ُمـ قمدم اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م 

ومال ؿمؽ أن هذا يمالم ُمتح٤مُمؾ ُمتٜمٙم٥م قمـ ؾمٌٞمؾ اعمح٤مُمؾ وم٘مد يم٤من اإلُم٤مم 

 ًم٘مديٛم٦م واًمٚمٖم٦م اًمٗمّمٞمح٦م.أسمق طمٜمٞمٗم٦م ُمـ أهؾ اًمٚم٤ًمن ا
 

 وًمٞمس سمٜمحقي يٚمقك ًم٤ًمٟمف

 

 وًمٙمـ ؾمٚمٞم٘مل ي٘مقل ومٞمٕمرب 

وذًمؽ ٕٟمف أدرك زُم٤من اًمٕمرب واؾمت٘م٤مُم٦م اًمٚم٤ًمن ومٕم٤مس ضمريرًا  

ُمرشملم وىمد شمقذم ط واًمٗمرزدق ورأى أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ظم٤مدم رؾمقل اهلل 

أٟمس ؾمٜم٦م صمالث وشمًٕملم ُمـ اهلجرة واًمٔم٤مهر أن أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م ُم٤م رآه وهق ذم 

وإٟمام رآه سمٕمد اًمتٛمٞمٞمز ومدل قمغم أن أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م يم٤من ُمـ اعمٕمٛمريـ اعمٝمد 
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وشم٠مظمرت ووم٤مشمف إمم ؾمٜم٦م مخًلم وُمئ٦م وىمد ضم٤موز اًمتًٕملم ذم اًمٕمٛمر
(444)

. 

سم٘مدر ط وهذا ي٘متيض أٟمف سمٚمغ احلٚمؿ وأدرك سمٕمد ُمقت رؾمقل اهلل 

اًمثامٟملم ؾمٜم٦م ٕٟمف قمٚمٞمف اًمًالم شمقذم سمٕمد ُميض قمنم ُمـ اهلجرة ومٝمذا يدل 

طمٜمٞمٗم٦م وإدرايمف زُم٤من اًمٕمرب وهق أىمدم إئٛم٦م وأيمؼمهؿ ؾمٜم٤ًم قمغم شم٘مدم أيب 

 ومٝمذا ُم٤مًمؽ قمغم شم٘مدُمف شمقذم سمٕمده سمٜمحق صمالصملم ؾمٜم٦م.

وٓ ؿمؽ أن شمٖمػم اًمٚم٤ًمن ذم ذًمؽ اًمزُم٤من يم٤من يًػمًا وأٟمف مل يِمتٖمؾ 

ذم ذًمؽ اًمزُم٤من سمٕمٚمؿ اًمٚمٖم٦م وومـ إدب أطمد ُمـ ُمِم٤مهػم اًمٕمٚمامء اعمتٌققملم 

دم ُمًٞمس احل٤مضم٦م إمم ذًمؽ ذم ذًمؽ اًمٕمٍم يمام اعمٕمتٛمد قمٚمٞمٝمؿ ذم اًمت٘مٚمٞمد ًمٕم

ويمام ٓ ش اًمٜمٝم٤مي٦م»أؿم٤مر إمم ذًمؽ أسمق اًمًٕم٤مدات اسمـ إصمػم ذم دي٤ٌمضم٦م يمت٤مسمف 

 خيٗمك ذًمؽ قمغم ُمـ ًمف أٟمس سمٕمٚمؿ اًمت٤مريخ.

ومٚمق أوضمٌٜم٤م ىمراءة قمٚمؿ اًمٕمرسمٞم٦م ذم ذًمؽ اًمزُم٤من قمغم اعمجتٝمد مل ٟم٘متٍم 

ًمٕمرسمٞم٦م سم٠مؿمٕم٤مر ضمرير قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م وًمزم أن ٓ يّمح اؾمتِمٝم٤مد قمٚمامء ا

ظمتالل اًمٙمٌػم ذم ي٘مؾ سمف أطمد وإٟمام اظمتؾ اًمٚم٤ًمن آواًمٗمرزدق وهذا ُم٤م مل 

طمؼ سمٕمض اًمٜم٤مس سمٕمد ذًمؽ اًمٕمٍم وىمد ؾمٚمؿ ُمـ شمٖمػم اًمٚم٤ًمن ُمـ مل خي٤مًمط 

اًمٕمجؿ ذم إُمّم٤مر ُمـ ظمٚمص اًمٕمرب وأدرك اًمزخمنمي يمثػمًا ُمٜمٝمؿ ممـ 

 –هـ 538ذم ؾمٜم٦م ويم٤من اًمزخمنمي ذم اًم٘مرن اًم٤ًمدس شمق –ًمزم اًم٤ٌمدي٦م 
 أيمثر ُم٤م أهع اًمتٖمػم إمم اًمٕم٤مُم٦م وُمـ ٓ متٞمٞمز ًمف.و

أن ش ؿمٗم٤مء إوام»وىمد ىم٤مل إُمػم اًمٕم٤ممل احلًلم سمـ حمٛمد ذم يمت٤مب 

اإلُم٤مم حيٞمك سمـ احلًلم ريض اهلل قمٜمف يم٤من قمريب اًمٚم٤ًمن طمج٤مزي اًمٚمٖم٦م ُمـ 

 أي –همػم ىمراءة وروى قمالُم٦م اًمِمٞمٕم٦م قمكم سمـ قمٌداهلل سمـ أيب اخلػم أٟمف 

أ ذم اًمٕمرسمٞم٦م أرسمٕملم يقُم٤ًم وهذا ىمد شمقذم قمغم رأس صمالث ىمر –اإلُم٤مم حيٞمك 

                                                           

هذا قمغم ىمقل ُمـ ىم٤مل أن ُمقًمد أيب طمٜمٞمٗم٦م ؾمٜم٦م إطمدى وؾمتلم  (444)

واًمّمحٞمح أٟمف وًمد ؾمٜم٦م صمامٟملم وهذا ٓ ي١مصمر قمغم اؾمتدٓل اسمـ اًمقزير سمؾ 

 يٌ٘مك صحٞمح٤ًم قمغم احل٤مًملم يمام ٓ خيٗمك.
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 ُمئ٦م ؾمٜم٦م ُمـ اهلجرة.

وأُم٤م ؾمٜم٦م صمامٟملم ُمـ اهلجرة ومٚمٞمس أطمد ُمـ أهؾ اًمتٛمٞمٞمز يٕمت٘مد أن 

أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم ذًمؽ اًمزُم٤من يم٤مٟمقا ٓ يتٛمٙمٜمقن ُمـ ُمٕمروم٦م ُمٕم٤مين يمالم اهلل 

٤من ذًمؽ ُمٜمٝمؿ ًمٜم٘مؾ ذًمؽ ورؾمقًمف إٓ سمٕمد اًم٘مراءة ذم قمٚمؿ اًمٕمرسمٞم٦م وًمق يم

 وقمرف ؿمٞمقخ اًمت٤مسمٕملم ومٞمف.

وًمٞم٧م ؿمٕمري ُمـ يم٤مٟمقا ذم ذًمؽ ؿمٞمقخ قمٚم٘مٛم٦م سمـ ىمٞمس وأيب ُمًٚمؿ 

اخلقٓين وُمنوق إضمدع وضمٌػم سمـ ٟمٗمػم ويمٕم٥م إطم٤ٌمر؟ وُمـ يم٤مٟمقا 

ؿمٞمقخ ُمـ سمٕمدهؿ ُمـ اًمت٤مسمٕملم يم٤محلًـ وأيب اًمِمٕمث٤مء وزيـ اًمٕم٤مسمديـ 

 وـم٤موس وقمٓم٤مء وجم٤مهد وإسمراهٞمؿ اًمتٞمٛمل واًمٜمخٕمل وؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم

واًمِمٕمٌل وأضامهؿ؟ ومٚمؿ ظمص أسمق طمٜمٞمٗم٦م سمقضمقب شمٕمٚمؿ اًمٕمرسمٞم٦م وذم أي 

 اعمّمٜمٗم٤مت اًمًٌٞمٓم٦م ي٘مرأ ذم ذًمؽ اًمزُم٤من؟! 

 وأُم٤م ىمقًمف: سم٠مسم٤م ىمٌٞمس وم٤مجلقاب قمٚمٞمف ُمـ وضمقه:

اًمًٞمد مج٤مل  -إول: أن هذا حيت٤مج إمم ـمريؼ صحٞمح٦م واعمٕمؽمض 

مم أهٚمٝم٤م ُمع اؿمتٝم٤مر ؾمامقمٝم٤م ىمد ؿمدد ذم ٟم٦ًٌم اًمّمح٤مح إ -اًمديـ قمكم 

 واعمح٤مومٔم٦م قمغم وٌٓمٝم٤م ومٙمٞمػ مهذه اًمرواي٦م؟

ح ُمثؾ اًمث٤مين: أٟمف إن صم٧ٌم سمٓمريؼ صحٞمح٦م وم٢مٟمف مل يِمتٝمر ومل يّم

ضمتٝم٤مد قمـ اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م وىمد شمقاشمر ؿمٝمرة صدور اًمٗمتٞم٤م ودقمقى آ

قمٚمٛمف وومْمٚمف وأمجع قمٚمٞمف وًمٞمس ي٘مدح ذم اعمٕمٚمقم سم٤معمٔمٜمقن سمؾ سمام ٓ 

 ًٛمك ُمٔمٜمقٟم٤ًم.يًتحؼ أن ي

اًمث٤مًم٨م: أٟم٤م ًمق ىمدرٟم٤م أن ذًمؽ صح قمٜمف سمٓمرق ُمٕمٚمقُم٦م مل ي٘مدح سمف 

ٕٟمف ًمٞمس سمٚمحـ سمؾ هق ًمٖم٦م صحٞمح٦م طمٙم٤مه اًمٗمراء قمـ سمٕمض اًمٕمرب 

 وأٟمِمد:

 إن أسم٤م وأسم٤م أسم٤مه٤م

 

 ىمد سمٚمٖم٤م ذم اعمجد هم٤ميت٤مه٤م
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اًمراسمع: ؾمٚمٛمٜم٤م أن هذا حلـ ٓ وضمف ًمف وم٢مٟمف ٓ يدل قمغم قمدم اعمٕمروم٦م 

ـ قمٚمامء اًمٕمرسمٞم٦م يتٙمٚمؿ سمٚم٤ًمن اًمٕم٤مُم٦م ويتٕمٛمد اًمٜمٓمؼ سم٤مًمٚمحـ سمؾ وم٢من يمثػمًا ُم

 ىمد يتٙمٚمؿ اًمٕمريب سم٤مًمٕمجٛمٞم٦م وٓ ي٘مدح ذًمؽ ذم قمرسمٞمتف.

ن ذًمؽ ٓ يدل قمغم ىمّمقر ٢موقمغم اجلٛمٚم٦م ومٙمٞمػ ُم٤م دارت اعم٠ًمًم٦م وم

اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م سمؾ يدل قمغم همٗمٚم٦م اعمٕمؽمض سمف وشمٖمٗمٞمٚمف وضمرأشمف قمغم 

 .هـ.ا وصؿ هذا اإلُم٤مم اجلٚمٞمؾ ودمٝمٞمٚمف

وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمٙمػماٟمقي ذم رد هذه اًمٗمري٦م ُم٤م ٟمّمف وىم٤مًمقا إٟمف يم٤من 

ىمٚمٞمؾ اًمٕمرسمٞم٦م ومل يٙمـ قم٤معم٤ًم طمؼ اًمٕمٚمؿ سمٚمٖم٦م اًمٕمرب وًم٤ًمهنؿ وذيمروا ذم 

ذًمؽ احلٙم٤مي٦م اعمذيمقرة
(442)

ذم شم٤مريخ اسمـ ظمٚمٙم٤من وٟمّمف: ومٛمثؾ هذا اإلُم٤مم  

اًمٕمرسمٞم٦م  ٓ يِمؽ ذم ديٜمف وٓ ورقمف وحتٗمٔمف ومل يٙمـ يٕم٤مب سمٌمء ؾمقى ىمٚم٦م

أن أسم٤م قمٛمرو سمـ اًمٕمالء اعم٘مرئ اًمٜمحقي ؾم٠مًمف قمـ اًم٘متؾ  يومٛمـ ذًمؽ ُم٤م رو

سم٤معمث٘مؾ هؾ يقضم٥م اًم٘مقد أم ٓ؟ وم٘م٤مل: ٓ يمام هق ىم٤مقمدة ُمذهٌف
(443)

ظمالوم٤ًم  

                                                           

جلامقم٦م ىمٚم٧م واؾمتدًمقا أيْم٤م سم٘مراءة ؿم٤مذة ُمٜمًقسم٦م إًمٞمف وم٘مد وىمع  (442)

ُمـ اعمٗمنيـ وأصح٤مب اعمٜم٤مىم٥م وهمػمهؿ أهنؿ ٟمًٌقا إًمٞمف ىمراءات ظمالف 

اعمتقاشمر وىمد ؿمٜمع أئٛم٦م ُمـ احلٗم٤مظ قمغم ذًمؽ وأهنؿ اهمؽموا ذم ٟم٘مؾ ذًمؽ قمٜمف 

أًمٗمف ذم ىمراءات أيب ش حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر اخلزاقمل»سمٙمت٤مب ؿمخص اؾمٛمف 

ن ذًمؽ اًمٙمت٤مب ُمقوقع ٓ ٠مطمٜمٞمٗم٦م وىمد سح مج٤مقم٦م ُمٜمٝمؿ اًمدارىمٓمٜمل سم

ًمف وأسمق طمٜمٞمٗم٦م سمريء ُمـ ذًمؽ وهق أقم٘مؾ وأديـ ُمـ أن يٕمدل قمـ  أصؾ

اًم٘مراءات اعمتقاشمرة إمم ىمراءات ؿم٤مذة ٓ وضمف ًمٙمثػم ُمٜمٝم٤م يمذا ذم اخلػمات 

احل٤ًمن ٓسمـ طمجر ىم٤مل: وضم٤مء ذم قمدة ـمرق أٟمف أظمذ اًم٘مراءة قمـ اإلُم٤مم 

 .68قم٤مصؿ أطمد اًم٘مراء اًمًٌٕم٦م ا.هـ صـ

٦م ووٕم٧م ًمٚم٘متؾ يم٤مًمًٞمػ إٟمام جي٥م اًم٘مّم٤مص قمٜمده سم٤مًم٘متؾ سمآًم (443)

ًم٦م اًم٘متؾ قم٤مدة يمٕمّم٤م وطمجر ومال جي٥م آواًمًٙملم واعمًدس وُم٤م يم٤من سمٖمػم 
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ًمٚمِم٤مومٕمل وم٘م٤مل ًمف أسمق قمٛمرو: وًمق ىمتٚمف سمحجر اعمٜمجٜمٞمؼ؟ وم٘م٤مل: وًمق ىمتٚمف 

 سم٠مسم٤م ىمٌٞمس يٕمٜمل اجلٌؾ اعمٓمؾ قمغم ُمٙم٦م.

أيب طمٜمٞمٗم٦م سم٠مٟمف ىم٤مل ذًمؽ قمغم ًمٖم٦م ُمـ ي٘مقل أن  وىمد اقمتذروا قمـ

اًمٙمٚمامت اًمًت٦م اعمٕمرسم٦م سم٤محلروف إقمرامه٤م يٙمقن سم٤مًٕمػ ذم إطمقال 

 اًمثالث وأٟمِمدوا ذم ذًمؽ:

 إن أسم٤مه٤م وأسم٤م أسم٤مه٤م

 

 ىمد سمٚمٖم٤م ذم اعمجد هم٤ميت٤مه٤م

وهل ًمٖم٦م اًمٙمقومٞملم وأسمق طمٜمٞمٗم٦م ُمـ أهؾ اًمٙمقوم٦م ومٝمل ًمٖمتف واهلل أقمٚمؿ  

 .289ُمـ شمذيمرة اًمراؿمد صـ

ىمٚم٧م: وقمغم اعمًتدل مهذه اًمٕم٤ٌمرة أن يٕمؽمف سمًالُم٦م اإلُم٤مم ُمـ يمؾ 

ُم٤م يٜم٥ًم إًمٞمف ؾمقى هذا ٕن اسمـ ظمٚمٙم٤من سح سم٠مٟمف مل يٙمـ يٕم٤مب سمٌمء 

ؾمقى ىمٚم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وهذا يًتٚمزم سمٓمالن ؾم٤مئر اعمٓم٤مقمـ واعمٕم٤مي٥م اًمتل ٟمًٌٝم٤م 

ي٨م ًمٞمف ُمـ اًمْمٕمػ ذم اًمرواي٦م وىمٚم٦م احلٗمظ وىمٚم٦م آقمتٜم٤مء سم٤محلدإاًمٓم٤مقمٜمقن 

وشم٘مديؿ اًم٘مٞم٤مس قمغم اخلؼم وهمػم ذًمؽ مم٤م شم٘مدم ذيمره ُمع اجلقاب قمٜمف 

ومٚمٞمتقسمقا قمـ وىمٞمٕمتٝمؿ ذم ُمثؾ هذا اإلُم٤مم سم٠مُمث٤مل هذه إيم٤مذي٥م وٟمحـ 

 ٟمجٞمٌٝمؿ قمـ هذه اًمٕمٚم٦م أيْم٤م.

قمتذار اًمذي ذيمره اسمـ ظمٚمٙم٤من ٟمٗمًف وإن اظمتٚم٩م ذم أُم٤م أوًٓ: ومٝمق آ

وٕمٞمٗم٦م همػم صحٞمح٦م قمتذار صدرك سم٠من اًمٚمٖم٦م اًمتل هل ُمٌٜمك هذا آ

سمام ورد ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري ُمـ طمدي٨م أٟمس ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل:  فزطم٠موم

)ُمـ يٜمٔمر ُم٤م صٜمع أسمق ضمٝمؾ وم٤مٟمٓمٚمؼ اسمـ  يقم سمدرط ىم٤مل رؾمقل اهلل 

ُمًٕمقد ريض اهلل قمٜمف ومقضمده ىمد ضسمف اسمٜم٤م قمٗمراء طمتك سمرد وم٘م٤مل ًمف: أٟم٧م 

٤مل أٟم٧م أسم٤م أسم٤م ضمٝمؾ( ىم٤مل اسمـ قمٚمٞم٦م ىم٤مل ؾمٚمٞمامن اًمتٞمٛمل هٙمذا ىم٤مهل٤م أٟمس ىم

 . 2/573ضمٝمؾ 

                                                                                                                                        

اًم٘مّم٤مص ٕٟمف مل شمًتٕمٛمؾ ًمف آًم٦م اًم٘متؾ قم٤مدة ومٞمٙمقن ؿمٌف قمٛمد وومٞمف اًمدي٦م =

 ُمث٘مٚم٦م واحلدود شمدرأ ُم٤م أُمٙمـ.



340 

 

أٟم٧م أسمق »يمذا ًمأليمثر وًمٚمٛمًتٛمكم وطمده ش اًمٗمتح»وىم٤مل احل٤مومظ ذم 

وإول هق اعمٕمتٛمد ذم طمدي٨م أٟمس هذا وم٘مد سح إؾمامقمٞمؾ سمـ ش ضمٝمؾ

ش أٟم٧م أسم٤م ضمٝمؾ»سمـ ؾمٚمٞمامن اًمتٞمٛمل هٙمذا ٟمٓمؼ مه٤م أٟمس ىم٤مل: اقمٚمٞم٦م قمـ 

ُمل قمـ ويمذا ٟمٓمؼ مه٤م حيٞمك اًم٘مٓم٤من أظمرضمف اإلؾمامقمٞمكم ُمـ ـمريؼ اعم٘مد

حيٞمك اًم٘مٓم٤من وىمد وضمٝم٧م اًمرواي٦م اعمذيمقرة سم٤محلٛمؾ قمغم ًمٖم٦م ُمـ يث٧ٌم 

 إًمػ ذم إؾمامء اًمًت٦م ذم يمؾ طم٤مًم٦م.

وىمد أظمرضمف اسمـ ظمزيٛم٦م وُمـ ـمري٘م٦م أسمق ٟمٕمٞمؿ قمـ حمٛمد سمـ اعمثٜمك 

ويم٤من ُمـ إصالح سمٕمض اًمرواة ش أٟم٧م أسمق ضمٝمؾ»ؿمٞمخ اًمٌخ٤مري ومٞمف وم٘م٤مل: 

 .330-7/328ّم٤ًم ُمع شم٘مديؿ وشم٠مظمػم خُمٚم ا.هـ

قمـ  يسمٚمٗمٔمف ٓ سمٛمٕمٜم٤مه وهق ي١ميد ُم٤م رو يوح ذم أٟمف مم٤م رواوهذا و

ن هذه ًمٖم٦م صحٞمح٦م وًمٞمس سمخٓم٠م أوش وًمق رُم٤مه سم٠مسم٤م ىمٌٞمس»اإلُم٤مم ُمـ ىمقًمف 

يمام زقمٛمف اعمتٕمّمٌقن قمغم حلـ اإلُم٤مم ذم ذًمؽ سمجٝمٚمٝمؿ وإومراـمٝمؿ ذم 

شمٕمّمٌٝمؿ وٟم٥ًم اًمٙم٤ًمئل هذه اًمٚمٖم٦م إمم سمٚمح٤مرث وزسمٞمد وظمثٕمؿ ومهدان 

ق اخلٓم٤مب ًمٙمٜم٤مٟم٦م وسمٕمْمٝمؿ ٟمًٌٝم٤م ًمٌٚمٕمٜمؼم وسمٚمجٝمؿ وسمٓمقن ُمـ وٟمًٌٝم٤م أسم

رسمٞمٕم٦م وأٟمٙمره اعمؼمد ُمٓمٚم٘م٤م وهق ُمردود قمٚمٞمف سمٜم٘مؾ إئٛم٦م أيب زيد وأيب 

ذم ذح اًمِمقاهد ًمف يمام ش اًمٕمٞمٜمل»اخلٓم٤مب وأيب احلًـ اًمٙم٤ًمئل يمذا ىم٤مًمف 

 .4/358ش اجلقاهر اعمْمٞم٦م»ذم ه٤مُمش 

ًمٗمٞم٦م ذم ذح ىمقًمف: ذح إش اًمٌٝمج٦م اعمروٞم٦م»وىم٤مل اًمًٞمقـمل ذم 

وىمٍمه٤م ُمـ ٟم٘مّمٝمـ أؿمٝمر أي ىمٍم أب وأخ وطمؿ سم٠من يٙمقن سم٤مًٕمػ 

 ُمٓمٚم٘م٤ًم ُمـ ٟم٘مّمٝمـ أؿمٝمر يم٘مقًمف:

 إن أسم٤مه٤م وأسم٤م أسم٤مه٤م

 

 ىمد سمٚمٖم٤م ذم اعمجد هم٤ميت٤مه٤م
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ظم٤مًمد سمـ قمٌداهلل إزهري: وإب ًمٚمٕمالُم٦م ش ًمٗمٞم٦مإ»وذم ذح 

أن يٚمزم آظمرهـ  وإخ واحلؿ ىمٍمهـ أومم ُمـ ٟم٘مّمٝمـ واعمراد سم٘مٍمهـ

أًمػ اعمٜم٘مٚم٦ٌم قمـ ُٓمٝمـ ذم إطمقال اًمثالصم٦م: اًمرومع واًمٜمّم٥م واجلر 

ومٞمام ىم٤مل اجلقهري ش وهق أسمق اًمٜمجؿ»ومٞمٕمرسمـ سمحريم٤مت ُم٘مدرة قمٚمٞمٝم٤م يم٘مقًمف 

 إن أسم٤مه٤م وأسم٤م أسم٤مه٤م..............إًمخ. -وىمٞمؾ رؤسم٦م  -

وىم٤مل أمحد اًمًج٤مقمل ذم طم٤مؿمٞمتف قمغم ذح إًمٗمٞم٦م ٓسمـ قم٘مٞمؾ قمٜمد 

 ًمٜم٤مفمؿ: وارومع سمقاو.............إًمخ.ىمقل ا

ىمْمٞم٦م هذا وىمْمٞم٦م يمالم اًمِم٤مرح أوًٓ أن هذه إؾمامء اًمًت٦م ُمٕمرسم٦م 

 سم٤محلروف وًمٙمٜمف صحح سمٕمد ذًمؽ أهن٤م ُمٕمرسم٦م سمحريم٤مت ُم٘مدرة قمٚمٞمٝم٤م.

شمٚمخٞمص ُم٤م ذيمروا ذم إقمرامه٤م قمنمة ُمذاه٥م سمٞمٜمٝم٤م اعمرادي وهمػمه ىم٤مل 

رد ومجٝمقر وأىمقاه٤م ُمذه٤ٌمن أطمدمه٤م وهق ُمذه٥م ؾمٞمٌقيف واًمٗم٤م

واًمث٤مين أهن٤م ُمٕمرسم٦م  –أب أخ  –اًمٌٍميلم أهن٤م ُمٕمرسم٦م سمحريم٤مت ُم٘مدرة 

أن إول أصحٝم٤م وذم ش شمًٝمٞمٚمف»ىم٤مل اًمٜم٤مفمؿ ذم ش أسمق أسم٤م أيب»سم٤محلروف 

ش شمذيمرة اًمراؿمد»وُمـ  ا.هـذطمف أن اًمث٤مين أؾمٝمٚمٝم٤م وأسمٕمده٤م قمـ اًمتٙمٚمػ 

ومث٧ٌم أن ىمقل اإلُم٤مم يم٤من قمغم اًمٚمٖم٦م اًمتل هل أصح  294-290صـ

اًمٚمٖم٤مت ذم ذًمؽ وأىمقاه٤م وإن يم٤من همػمه٤م أؾمٝمٚمٝم٤م وأومّمحٝم٤م ىم٤مل إٟم٤ٌمري 

 رمحف اهلل هذه ًمٖم٦م احل٤مرصمٞملم ىم٤مل ؿم٤مقمرهؿ: إن أسم٤مه٤م وأسم٤م أسم٤م إًمخ.

 ﴾وئ وئ ۇئ ۇئ﴿وىم٤مل ؾمٞمٌقيف وىمد ضم٤مءٟم٤م اًم٘مرآن سمذًمؽ 

[63]ـمف: 
(444)

 وأٟمِمد اًمزضم٤مج: 

                                                           

ىم٤مل احلًـ سمـ حمٛمد سمـ طمًلم ش هذان»سم٤معمث٘مٚم٦م ُمع إًمػ ذم  (444)

ٗمًػمه هذه أي٦م: ٓ إؿمٙم٤مل ذم ىمراءة أيب قمٛمرو اًمٕمجٛمل اًمٜمٞم٤ًمسمقري ذم شم

سم٤مًٕمػ وم٠مورد ش وهذان»سم٤مًمتِمديد ش إنَّ »واسمـ يمثػم وطمٗمص وأُم٤م ُمـ ىمرأ 

مل يٕمٛمؾ ذم اعمثٜمك وأضمٞم٥م سم٠مٟمف قمغم ًمٖم٦م سمٚمحرث اسمـ يمٕم٥م ش إنَّ »قمٚمٞمف إن 

وظمثٕمؿ وسمٕمض سمٜمل قمذرة وٟمًٌٝم٤م اًمزضم٤مج إمم يمٜم٤مٟم٦م واسمـ ضمٜمل إمم سمٕمض 
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 شمزوضمٝم٤م ُم٤م سملم أذٟم٤مه ضسم٦م

 

 دقمتف إمم ه٤مزم اًمؽماب قم٘مٞمؿ

 ُمـ ضم٤مُمع اعم٤ًمٟمٞمد.هـ ا. 

وأُم٤م صم٤مٟمٞم٤م: وم٘مد ذيمر احل٤مومظ اسمـ اجلقزي: أٟمف اومؽماٌء قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م 

ضم٤مُمع »ُمـ  ا.هـوإٟمام اعمٜم٘مقل: سم٠ميب ىمٌٞمس يمذا ىم٤مًمف اًمث٘م٤مت ُمـ أرسم٤مب اًمٜم٘مؾ 

 .4/54أيْم٤م ش اعم٤ًمٟمٞمد

وأُم٤م صم٤مًمث٤م: ومٛمـ أراد أن يٕمرف ُم٘مدار أيب طمٜمٞمٗم٦م ذم اًمٜمحق واإلقمراب 

ن ُمـ اجل٤مُمع اًمٙمٌػمومٚمٞمٓم٤مًمع ُم٤ًمئؾ اإليام
(445)

. 

يٕمرف شمٌحره ذم قمٚمؿ اإلقمراب ٕن حمٛمدًا إٟمام رواه٤م قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م 

 وُم٤م أظمذه٤م وُم٤م اهمؽمومٝم٤م إٓ ُمـ سمحره.

وىمد ذطمٝم٤م أئٛم٦م اًمٜمحق اسمـ ضمٜمل وأسمق ؾمٕمٞمد اًمًػماذم وأسمق قمكم 

اًمٗم٤مرد وؿمٝمدوا سم٠ممجٕمٝمؿ قمغم شمقهمؾ ص٤مطمٌٝم٤م وسمٚمقهمف ذم قمٚمؿ اًمٚمٖم٦م 

واًمٜمٝم٤مي٦م اًم٘مّمقى ىم٤مل أسمق سمٙمر اًمرازي ذم ذح  واًمٜمحق اًمدرضم٦م اًمٕمٚمٞم٤م

اجل٤مُمع اًمٙمٌػم: يمٜم٧م أىمرأ سمٕمض ُم٤ًمئؾ اجل٤مُمع قمغم سمٕمض اعمؼمزيـ ذم 

اًمٜمحق ىمٞمؾ هق أسمق قمكم اًمٗم٤مرد ومٙم٤من يتٕمج٥م ُمـ شمٖمٚمٖمؾ واوع هذا 

اًمٙمت٤مب ذم اًمٜمحق يٕمٜمل حمٛمد سمـ احلًـ وإٟمام ٟم٘مٚمٝم٤م ُمـ قمٚمؿ أيب طمٜمٞمٗم٦م يمذا 

 .54-4/35أيْم٤ًم ش ضم٤مُمع اعم٤ًمٟمٞمد»ذم 

طمذر أن شمتقهؿ أن أسم٤م اش: اخلػمات احل٤ًمن»وىم٤مل اسمـ طمجر ذم 

طمٜمٞمٗم٦م مل يٙمـ ًمف ظمؼمة شم٤مُم٦م سمٖمػم اًمٗم٘مف طم٤مؿم٤م هلل ًم٘مد يم٤من ذم اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م 

ُمـ اًمتٗمًػم واحلدي٨م واًمٕمٚمقم إدسمٞم٦م واعم٘م٤ميٞمس احلٙمٛمٞم٦م سمحرا ٓ جي٤مرى 

                                                                                                                                        

مم٤م آظمره أًمػ ومٚمؿ ي٘مٚمٌقه٤م ي٤مء ذم  ىٜمٞم٦م يمٕمّم٤م وؾمٕمدسمٜمل رسمٞمٕم٦م وضمٕمٚمقا اًمتث

 أسمتداء ذم اًمًٕم٦م هق اعمٌتدر واًمٜمّم٥م واقمؽمض سم٠من ُمقوع ٓم آاجل

واجلقاب: أن اًم٘مران طمج٦م قمغم همػمه وذيمر اًمزضم٤مج ذم ضمقاسمف اًمت٘مدير هلام 

 44246واٟمٔمر شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل  4/448ؾم٤مطمران ا.هـ 

 ف اهلل شمٕم٤ممم.هق أطمد يمت٥م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ احلًـ رمح (445)
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د وي٠مسمك وإُم٤مُم٤م ٓ يامرى وىمقل سمٕمض أقمداء ومٞمف ظمالف ذًمؽ ُمٜمِم١مه احلً

 اهلل إٓ أن يتؿ ٟمقره.

ىمقاًمف ومٞمٝم٤م قمغم اًمٕمرسمٞم٦م سمام أيٙمذب ذًمؽ أن ًمف ُم٤ًمئؾ وم٘مٝمٞم٦م سمٜمك ومم٤م 

 ا.هـإن وىمػ قمٚمٞمف ُمـ شم٠مُمٚمف ًم٘م٣م سمتٛمٙمٜمف ُمـ هذا اًمٕمٚمؿ سمام يٌٝمر اًمٕم٘مؾ 

 .28صـ

براهيم بن محمد أبو إسحاق الفزاري: -41  إ
ُمٜمٝم٤م قمـ  ىمقل ذيمر اعم١مًمػ قمـ اًمٗمزاري أطمد قمنم رواي٦م ٟم٘مؾ ؾمٌٕم٤مً أ

د سمـ طمٜمٌؾ ويٙمٗمل ًمً٘مقـمٝم٤م يمت٤مب اًمًٜم٦م اعمٜمًقب زورًا ًمٕمٌداهلل سمـ أمح

 قمتداد مه٤م ؾم٘مقط اًمٙمت٤مب اعمٜم٘مقًم٦م ُمٜمف واعمروي٦م قمٜمف.وقمدم آ

واًمٗمزاري ُمع صمٜم٤مء سمٕمض أهؾ احلدي٨م قمٚمٞمف شمٙمٚمؿ ومٞمف سمٕمْمٝمؿ ومٝمذا 

اسمـ ؾمٕمد ي٘مقل ذم ـمٌ٘م٤مشمف: يم٤من يمثػم اًمٖمٚمط ذم طمديثف وي٘مقل اسمـ ىمتٞم٦ٌم ذم 

 ٕم٤مرف: إٟمف يم٤من يمثػم اًمٖمٚمط ذم طمديثف.اعم

صمؿ اعمٕمروف قمـ اًمٗمزاري قمداؤه ٕيب طمٜمٞمٗم٦م ريض اهلل قمٜمف ُمـ ضمٝم٦م 

أن اإلُم٤مم إقمٔمؿ أومتك أظم٤م اًمٗمزاري قمغم ُم١مازرة إسمراهٞمؿ اًم٘م٤مئؿ ذم قمٝمد 

اعمٜمّمقر وم٘متؾ ذم احلرب وم٠مـمٚمؼ اًمٗمزاري ًم٤ًمٟمف سمجٝمؾ قمٔمٞمؿ قمغم اإلُم٤مم 

 ديؾ ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ.إقمٔمؿ يمام ذم شم٘مدُم٦م اجلرح واًمتٕم

وُمٕمٚمقم طمٙمؿ اجلرح اًمٜم٤مشم٩م قمـ قمداوة ومال أـمٞمؾ سمذيمر اًمرواي٤مت 

وُم٤م ذم ُمتقهن٤م ُمـ يمالم ٓ يٕم٘مؾ صدوره ُمـ ُمًٚمؿ ومْماًل قمـ إُم٤مم ورع 

 شم٘مل يم٠ميب طمٜمٞمٗم٦م ريض اهلل قمٜمف.

يمرواي٦م اسمـ طم٤ٌمن ذم اعمجروطملم اًمتل ٟم٘مٚمٝم٤م سمًٜمده إمم إؾمح٤مق 

٤مءه رضمؾ وم٠ًمًمف قمـ ُم٠ًمًم٦م وم٘م٤مل اًمٗمزاري ي٘مقل: يمٜم٧م قمٜمد أيب طمٜمٞمٗم٦م ومج

ن اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ىم٤مل: يمذا ويمذا ىم٤مل هذا طمدي٨م إومٞمف: وم٘مٚم٧م 

طمتك رد قمٚمٞمف اإلُم٤مم ط ظمراوم٦م وٓ ٟمٕمٚمؿ ُم٤مذا روى اًمٗمزاري قمـ اًمٜمٌل 

 مهذا اًمٙمالم.
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ويٙمٗمل ًمً٘مقط اخلؼم يمقٟمف ذم يمت٤مب اعمجروطملم ٓسمـ طم٤ٌمن وىمد 

٤من ذم أول هذا اًم٘مًؿ وؾمٞم٠ميت ًمف أذت إمم يمت٤مب اعمجروطملم ٓسمـ طمٌ

 ُمزيد يمالم قمٜمد اًمٙمالم قمغم اسمـ طم٤ٌمن.

وه٤مك اًمٙمالم قمغم ُم٠ًمًم٦م اخلروج قمغم اإلُم٤مم اًمتل هل ؾم٥ٌم قمداوة 

إسمراهٞمؿ اًمٗمزاري ٕيب طمٜمٞمٗم٦م ريض اهلل قمٜمف أذيمره٤م هٜم٤م ذم ٟم٘م٤مط هيٕم٦م 

 ًمتٙمقن ُمٜمٝم٤م قمغم قمٚمؿ:

يٙمقن  : قمٚمٛم٧م أن اًم٘مقل سمجقاز اخلروج قمغم اًمًٚمٓم٤من ٓأوًٓ 

( قمٌد اهلل سمـ 4ضمرطم٤ًم ذم اًمراوي شمرد سمف روايتف يمام ؾمٌؼ ذم شمرمج٦م رىمؿ )

 إدريس.

هذه اعم٠ًمًم٦م ُمـ ُم٤ًمئؾ اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل وًمٚمٗم٘مٝم٤مء ومٞمٝم٤م ُمقاـمـ  :صم٤مٟمٞم٤مً 

اشمٗم٤مق وُمقاـمـ اظمتالف وم٤مشمٗم٘مقا قمغم وضمقب ـم٤مقم٦م اإلُم٤مم اًمٕم٤مدل وطمرُم٦م 

 اخلروج قمٚمٞمف ًمألدًم٦م اًمقاردة ذم ذًمؽ ُمٜمٝم٤م:

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی یی  ﴿ ىمقًمف شمٕم٤ممم
ُمـ ظمرج ُمـ اًمٓم٤مقم٦م ووم٤مرق اجلامقم٦م ومامت ط »[ وىم٤مل 59]اًمٜم٤ًمء:  ﴾

رواه ُمًٚمؿ ُمـ طمدي٨م أيب هريرة واشمٗم٘مقا أٟمف إذا ـمرأ ش ُم٤مت ُمٞمت٦م ضم٤مهٚمٞم٦م

قمغم اإلُم٤مم يمٗمر ؾمقاء يم٤من يمٗمر شمٙمذي٥م وضمحقد أو يمٗمر قمٜم٤مد وخم٤مًمٗم٦م أو 

قر يٜمٕمزل اإلُم٤مم يمٗمر اؾمتخٗم٤مف أو اؾمت٘م٤ٌمح ُٕمقر اًمديـ ذم هذه اًمّم

ويٜمحؾ قم٘مد اإلُم٤مُم٦م وم٢من أس قمغم سم٘م٤مئف إُم٤مُم٤ًم وضم٥م قمغم اعمًٚمٛملم قمزًمف 

إٓ أن شمروا يمٗمرًا ط: »سمنمط اًم٘مدرة وأن يٙمقن اًمٙمٗمر ُمتٗم٘م٤ًم قمٚمٞمف ًم٘مقًمف 

 رواه ُمًٚمؿ.ش سمقاطم٤ًم قمٜمديمؿ ُمـ اهلل ومٞمف سمره٤من

واظمتٚمٗمقا ذم ضمقر اإلُم٤مم وؾم٘مقط قمداًمتف هؾ شمٙمقن ؾم٤ًٌٌم ًمٕمزًمف 

م وٓيتف أم ٓ ومذه٥م ىمقم إمم إول وُمـ أىمقاهلؿ ذم ذًمؽ ىمقل ومتٜمع دوا

اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل ريض اهلل قمٜمف اإلُم٤مم يٜمٕمزل سم٤مًمٗمًؼ واجلقر ويمذا يمؾ 

 ىم٤مٍض وأُمػم.
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وُمـ زاغ قمـ ذًمؽ »وىم٤مل إؾمت٤مذ قمٌد اًم٘م٤مهر اًمٌٖمدادي اًمِم٤مومٕمل: 

أو ذم  يم٤مٟم٧م اإلُم٤مُم٦م قمٞم٤مرًا قمٚمٞمف ذم اًمٕمدول سمف ُمـ ظمٓمئف إمم صقاٍب 

دول قمٜمف إمم همػمه وؾمٌٞمٚمٝمؿ ُمٕمف ومٞمٝم٤م يمًٌٞمٚمف ُمع ظمٚمٗم٤مئف وىمْم٤مشمف اًمٕم

 ش.ٕم٤مشمف إن زاهمقا قمـ ؾمٜمٜمف قمدل مهؿ أو قمدل قمٜمٝمؿوقمامًمف وؾُم 

ووضم٥م ًمف قمٚمٞمٝمؿ طم٘م٤من ُم٤م مل يتٖمػم طم٤مًمف واًمذي »وىم٤مل اعم٤موردي 

يتٖمػم سمف طم٤مًمف ومٞمخرضمف قمـ اإلُم٤مُم٦م ؿمٞمئ٤من أطمدمه٤م ضمرح ذم قمداًمتف واًمث٤مين 

 ٟم٘مض ذم سمدٟمف.

وإن فمٝمر سمٕمد ذًمؽ ضمٝمؾ أو ضمقر أو والل أو »ِمٝمرؾمت٤مين: وىم٤مل اًم

 ش.يمٗمر اٟمخٚمع ُمٜمٝم٤م أو ظمٚمٕمٜم٤مه

إن اًمًٚمٓم٤من اًمٔم٤ممل قمٚمٞمف أن يٙمػ »وىم٤مل اإلُم٤مم اًمٖمزازم رمحف اهلل: 

قمـ وٓيتف وهق إُم٤م ُمٕمزول أو واضم٥م اًمٕمزل وهق قمغم اًمتح٘مٞمؼ ًمٞمس 

 ش.سمًٚمٓم٤من

 ش.٥م يقضمٌفوًمألُم٦م ظمٚمع اإلُم٤مم وقمزًمف سمًٌ»وىم٤مل اإلجيل رمحف اهلل: 

ومٝمق اإلُم٤مم اًمقاضم٥م ـم٤مقمتف ُم٤م ىم٤مدٟم٤م سمٙمت٤مب اهلل قمز »وىم٤مل اسمـ طمزم: 

وم٢من زاغ قمـ رء ُمٜمٝم٤م ُمٜمع ُمـ ذًمؽ وأىمٞمؿ قمٚمٞمف ط وضمؾ وؾمٜم٦م رؾمقًمف 

 احلد واحلؼ وم٢من مل ي١مُمـ أذاه إٓ سمخٚمٕمف، ظُمٚمع ووزمَّ همػمه.

ذم أطمٙم٤مم اًم٘مرآن حت٧م ىمقًمف شمٕم٤ممم: »ىم٤مل اإلُم٤مم اجلّم٤مص رمحف اهلل: 

 [.424]اًمٌ٘مرة:  ﴾ۆ ۈۇ ۆ  ﴿

ويم٤من ُمذهٌف يٕمٜمل أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م ريض اهلل قمٜمف ُمِمٝمقرًا ذم ىمت٤مل اًمٔمٚمٛم٦م 

اطمتٛمٚمٜم٤م أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م قمغم يمؾ رء »وأئٛم٦م اجلقر وًمذًمؽ ىم٤مل إوزاقمل: 

 ش.طمتك ضم٤مءٟم٤م سم٤مًمًٞمػ يٕمٜمل ىمت٤مل اًمٔمٚمٛم٦م ومٚمؿ ٟمحتٛمٚمف

واؾمتٓمرد اجلّم٤مص ذم ذح ُمذه٥م أيب طمٜمٞمٗم٦م ذم هذا اًم٤ٌمب إمم أن 

تف ذم أُمر زيد سمـ قمكم ُمِمٝمقرة وذم محٚمف اعم٤مل إًمٞمف وومتٞم٤مه اًمٜم٤مس ىم٤مل وىمْمٞم

هًا ذم وضمقب ٟمٍمشمف واًم٘مت٤مل ُمٕمف ويمذًمؽ أُمره ُمع حمٛمد وإسمراهٞمؿ اسمٜمل 

 ا.هـ قمٌداهلل سمـ طمًـ
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ىم٤مل ذم ومتح اعمٚمٝمؿ أُم٤م اًمذي أؿم٤مر إًمٞمف اجلّم٤مص ُمـ ىمْمٞم٦م زيد سمـ 

 سمٜمل أُمٞم٦م أيده قمكم ومام ذيمره أصح٤مب اًمتقاريخ أن زيد سمـ قمكم عم٤م ظمرج قمغم

اإلُم٤مم أسمق طمٜمٞمٗم٦م سمامًمف وىمد أظمرج اعمقومؼ سمًٜمده يم٤من زيد سمـ قمكم أرؾمؾ إمم 

أيب طمٜمٞمٗم٦م يدقمقه إمم ٟمٗمًف وم٘م٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م ًمرؾمقًمف ًمق قمٚمٛم٧م أن اًمٜم٤مس ٓ 

خيذًمقٟمف وي٘مقُمقن ُمٕمف ىمٞم٤مم صدق ًمٙمٜم٧م أشمٌٕمف وأضم٤مهد ُمٕمف ُمـ ظم٤مًمٗمف 

أسم٤مه ًمٙمـ أقمٞمٜمف سمامزم ٕٟمف إُم٤مم طمؼ وًمٙمٜمل أظم٤مف أن خيذًمقه يمام ظمذًمقا 

ومٞمت٘مقى سمف قمغم ُمـ ظم٤مًمٗمف وىم٤مل ًمرؾمقًمف اسمًط قمذري قمٜمده وسمٕم٨م إًمٞمف 

سمٕمنمة آٓف درهؿ صمؿ ىم٤مل اعمقومؼ وذم همػم هذه اًمرواي٦م اقمتذر إًمٞمف سمٛمرض 

يٕمؽميف ذم إي٤مم طمتك ختٚمػ قمٜمف وذم رواي٦م أظمرى ؾمئؾ قمـ اجلٝم٤مد ُمٕمف 

ًمف ومٚمؿ ختٚمٗم٧م  يقم سمدر وم٘مٞمؾط وم٘م٤مل ظمروضمف يْم٤مهل ظمروج رؾمقل اهلل 

سمـ أيب ًمٞمغم ومام اقمٜمف ىم٤مل ٕضمؾ ودائع يم٤مٟم٧م قمٜمدي ًمٚمٜم٤مس قمروتٝم٤م قمغم 

ىمٌٚمٝم٤م ومخٗم٧م أن أىمتؾ جمٝماًل ًمٚمقدائع ويم٤من يٌٙمل يمؾ ُم٤م ذيمر ُم٘متٚمف راضمع 

 ُمٜم٤مىم٥م اإلُم٤مم إقمٔمؿ ًمٚمٛمقومؼ اعمٙمل.

وأُم٤م ىمْمٞمتف ُمع حمٛمد اًمٜمٗمس اًمزيمٞم٦م وأظمٞمف إسمراهٞمؿ سمـ قمٌداهلل وم٢مهنام 

وذيمر اعمٙمل ذم اعمٜم٤مىم٥م أن أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م يم٤من حيض اًمٜم٤مس  ظمرضم٤م قمغم اعمٜمّمقر

قمغم إسمراهٞمؿ وي٠مُمرهؿ سم٤مشم٤ٌمقمف وذيمر ىمٌؾ ذًمؽ أٟمف يم٤من يٗمْمؾ اًمٖمزوة ُمٕمف 

قمغم مخًلم طمج٦م وذيمر اًمٙمردري ذم ُمٜم٤مىمٌف أن اإلُم٤مم أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م ُمٜمع 

احلًـ سمـ ىمحٓم٦ٌم أطمد ىمّقاد اعمٜمّمقر ُمـ اخلروج إمم إسمراهٞمؿ سمـ قمٌداهلل 

 قر ؾمّؿ أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م ُمـ أضمؾ هذا طمتك شمقذم رمحف اهلل.وي٘م٤مل أن اعمٜمّم

ويمذًمؽ ىمّم٦م ؾمٞمدٟم٤م احلًلم سمـ قمكم ريض اهلل قمٜمف ُمع يزيد سمـ 

 ا.هـُمٕم٤موي٦م ُمٕمرووم٦م وظمرضم٧م مج٤مقم٦م ُمـ اعمت٘ملم قمغم احلج٤مج سمـ يقؾمػ 

 اعمراد ٟم٘مٚمف ُمـ شمٙمٛمٚم٦م ومتح اعمٚمٝمؿ

وىمد أيمد اسمـ طمزم أن هذا هق أيْم٤ًم ُمذه٥م يمثػم ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م 

إن يم٤من اًمرضمؾ »دٓئؾ يمثػمة شم١ميد هذا اعمذه٥م ُمٜمٝم٤م ىمقل طمذيٗم٦م: وأورد 

ومٞمّمػم ُمٜم٤موم٘م٤ًم وإين ٕؾمٛمٕمٝم٤م ُمـ ط ًمٞمتٙمٚمؿ سم٤مًمٙمٚمٛم٦م قمغم قمٝمد اًمٜمٌل 
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أطمديمؿ ذم اعم٘مٕمد اًمقاطمد أرسمع ُمرات ًمت٠مُمرن سم٤معمٕمروف وًمتٜمٝمقن قمـ اعمٜمٙمر 

ـّ قمغم اخلػم أو ًمٞمًحتٜمٙمؿ اهلل سمٕمذاب  ٦مأظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞمٌش. وًمتح٤مو

 إؾمٜم٤مده طمًـوأمحد و

ُمـ ىمتؾ دون ُم٤مًمف ومٝمق ؿمٝمٞمد، وُمـ ىمتؾ دون أهٚمف ومٝمق ط: »وىمقًمف 

ش ؿمٝمٞمد، وُمـ ىمتؾ دون ديٜمف ومٝمق ؿمٝمٞمد، وُمـ ىمتؾ دون دُمف ومٝمق ؿمٝمٞمد

أظمرضمف أمحد وإؾمٜم٤مده صحٞمح وه١مٓء ُمتٗم٘مقن قمغم أن اًمدومع عمٜمٙمر اإلُم٤مم 

وفمٚمٛمف يٙمقن سم٤مٕظمػ وم٤مٕظمػ طمتك إذا مل يٛمٙمـ دومٕمف إٓ سم٤مًمًٞمػ ضم٤مز 

 ػ طمٞمٜمئذ.اًمًٞم

سمٞمٜمام ذه٥م آظمرون إمم قمدم ضمقاز اخلروج قمغم اإلُم٤مم وًمزوم اًمّمؼم 

وىم٤مل مهذا اًمرأي أيمثر رضم٤مل احلدي٨م وسم٘مٞم٦م قمٚمامء اًمًٜم٦م وٓ ؾمٞمام اعمت٠مظمريـ 

ُمٜمٝمؿ وىم٤مًمقا: إنَّ هذا يم٤من ُمذه٥م اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ اًمذيـ اُمتٜمٕمقا 

إمم أطمدمه٤م:  قمـ اًم٘مت٤مل ذم قمٝمد اًمٗمتٜم٦م سملم قمكم وُمٕم٤موي٦م، ومل يٜمْمٛمقا

يمٕمٌداهلل سمـ قمٛمر، وحمٛمد سمـ ُمًٚمٛم٦م، وأؾم٤مُم٦م سمـ زيد، ويم٤من آُمتٜم٤مع قمـ 

اًمًٞمػ هق أيْم٤ًم اًمرأي اًمذي اظمت٤مره قمثامن ريض اهلل قمٜمف وصم٧ٌم قمٚمٞمف سمؾ 

هنك همػمه قمـ أن يٌدأ سم٘مت٤مل ي١مدي إمم ؾمٗمؽ دم ُمًٚمؿ ُمـ أضمؾ اًمدوم٤مع 

 قمٜمف.

قف ُمـ واًمذي دقم٤م أصح٤مب هذا اعمذه٥م إمم اًم٘مقل سمذًمؽ هق اخل

طمدوث اًمٗمتٜم٦م وؾمٗمؽ اًمدُم٤مء واوٓمراب إطمقال وآقمتداء قمغم 

احل٘مقق واؾمتح٤مًم٦م إُمر إمم ومقى.. ويم٤مٟم٧م هلؿ اًمٕمؼمة ومٞمام أقم٘م٧ٌم 

احلروب اًمتل ٟمِم٧ٌم ذم قمٍم اًمّمح٤مسم٦م أو ُمـ سمٕمدهؿ، واًمثقرات اًمتل 

ىم٤مُم٧م ذم قمٝمد سمٜمل أُمٞم٦م وُم٤م أقم٘م٧ٌم ُمـ ذور يمثػمة قم٤مد قمغم اعمجتٛمع ُمٜمٝم٤م 

وضمقب إُمر سم٤معمٕمروف سم٤مًمدقمقة واإلرؿم٤مد أو  ومٝمؿ يرون إذاً ضر سم٤مًمغ 

 دون ؾمؾَّ اًمًٞمػ واًم٘مت٤مل. -سم٤مٓؾمتٜمٙم٤مر اًم٘مٚمٌل  -طمتك إذا مل يٛمٙمـ 

وهذا اعمذه٥م هق اًمذي ُأدء شم٠مويٚمف، واًمذي ُمـ أضمٚمف محؾ سمٕمض 

اًمٜم٘م٤مد قمغم وم٘مٝم٤مء أهؾ اًمًٜم٦م ودقم٤مهؿ إمم اًمٜم٘مد أن قم٤ٌمرات سمٕمض اعم١مًمٗملم 
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ُم٠ًمًم٦م اًمّمؼم قمغم طمٙمؿ أئٛم٦م اجلقر، واٟمٕم٘م٤مد سمٞمٕم٦م  ُمـ اعمت٠مظمريـ شمذيمر

اعمتٖمٚم٥م يم٠مهن٤م إطمدى اًم٘مقاقمد إصٚمٞم٦م دون أن شمٜمٌف إمم أهن٤م ُم٠ًمًم٦م ؿم٤مذة أو 

ُم٠ًمًم٦م ضورة وذًمؽ إُم٤م ًمٚمرهم٦ٌم ذم اإلجي٤مز أو ًمٓمقل ُم٤م ُمر قمٚمٞمٝمؿ ُمـ 

ىمرون وقمٝمقد وهؿ يرون هذا احلٙمؿ اًمذي ٓ يٜمٓمٌؼ قمٚمٞمف ىمقاقمد اًمنمع 

ٟمف ٓ يًتٓم٤مع شمٖمٞمػمه ويم٠مٟمف ص٤مر مم٤م ي٘متْمٞمف ٓ حم٤مًم٦م اًم٘م٤مٟمقن سم٤مىمٞم٤ًم صم٤مسمت٤ًم ويم٠م

 اًمقضمقدي.

قمغم أٟمف ٓ يٜمٌٖمل أن يذيمر هذا اعمذه٥م دون أن شم٘مرن سمف اعم٤ٌمدئ 

إؾم٤مؾمٞم٦م اًمتل يًٚمؿ مه٤م ه١مٓء اًمٗم٘مٝم٤مء أٟمٗمًٝمؿ ويًتٛمًٙمقن مه٤م ذم ٟمٗمس 

اًمقىم٧م اًمذي يٜمّمحقن ومٞمف سم٤مًمّمؼم وم٢من شمٚمؽ اعم٤ٌمدئ هل اًمتل شمٙمٛمؾ 

 واًمتل شمٌلّم احلدود اًمتل يٜمتٝمقن إًمٞمٝم٤م ذم ىمقهلؿ مهذا اًمرأي.اعمذه٥م 

أن يٕمؽمومقا  -قمغم يمره ُمٜمٝمؿ  -ومٛمـ شمٚمؽ اعم٤ٌمدئ أهنؿ إٟمام ىمٌٚمقا 

سم٢مُم٤مُم٦م اعمتٖمٚم٥م ضمري٤ًم قمغم اًم٘م٤مقمدة اًمتل يتٌٕمقهن٤م وهل أٟمف يٜمٌٖمل اطمتامل 

اًمير إىمؾ ذم ؾمٌٞمؾ دومع اًمير إيمثر وم٢مذا فمٝمر طمٞمٜمئذ أن سم٘م٤مء ُمثؾ هذا 

ؾ اًمًٞمػ اإل ُم٤مم هق اًمير إيمؼم وأٟمف أيمثر ضرًا ُمـ اخلروج قمٚمٞمف وؾمَّ

عمح٤مرسمتف ًمتٜمٗمٞمذه ؾمٞم٤مؾم٦م سمٖمل وقمدوان أو شمٕمٓمٞمٚمف ًمٌٕمض طمدود أو أطمٙم٤مم 

اًمنميٕم٦م أو ًمت٠مظمر أطمقال إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم قمٝمده أو ٟمحق ذًمؽ وم٢مٟمف ـمٌ٘م٤ًم 

هذا  ًم٘م٤مقمدهتؿ هؿ ٟمٗمًٝم٤م جي٥م طمٞمٜمئذ دومع هذا اًمير إيمؼم سم٤مخلروج قمغم

احل٤ميمؿ وىمت٤مًمف إذ أن اخلروج واجلٝم٤مد إذ ذاك هق اًمير إظمػ 

وم٤مٓقمؽماف سمٌ٘م٤مء هذه اًمقٓي٦م ُمنموط إذن سم٠من يٌ٘مك ضره٤م هق اًمير 

 إىمؾ اًمذي يًتٓم٤مع حتٛمٚمف دون ظمقف قمغم اًمديـ أو إُم٦م.

وإن مل يٕمؽمف سمف قمغم  -وأن اخلروج قمغم ُمثؾ هذا احل٤ميمؿ اعمتٖمٚم٥م 

وإٟمام هق ش سمٖمٞم٤مً »يٕمتؼم ذم ٟمٔمر ه١مٓء اًمٗم٘مٝم٤مء أٟمٗمًٝمؿ ٓ  -أٟمف ىم٤مقمدة قم٤مُم٦م 

ومقا اًمٌٖمل سم٠مٟمف ُمؽموك ٓضمتٝم٤مد ص٤مطمٌف، واًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ أهنؿ ىمد قمرَّ 

اخلروج قمغم اإلُم٤مم احلؼ سمٖمػم طمؼ إذن وم٤مخلروج قمغم اإلُم٤مم همػم احلؼ ٓ 

 يٕمد سمٖمٞم٤ًم.
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وُمـ أفمٝمر إُمثٚم٦م قمغم ذًمؽ ذم اًمت٤مريخ اإلؾمالُمل ظمروج احلًلم 

د سمـ ُمٕم٤موي٦م، وم٤محلًلم مل يٙمـ سم٤مهمٞم٤ًم وىمد ٟم٤مىمش اسمـ ظمٚمدون هذه قمغم يزي

ٌّف إمم أن اًمٌٖمل إٟمام يٙمقن ذم طم٤مًم٦م  اعم٠ًمًم٦م ذم ُم٘مدُمتف وأووح ضمقاٟمٌٝم٤م وٟم

ُم٤مم اًمٕم٤مدل وطمٙمؿ سم٠من احلًلم ؿمٝمٞمد ُُمث٤مب وهق قمغم طمؼ اخلروج قمغم اإل

 واضمتٝم٤مد.

 وم٢مذا أدى اخلروج قمغم ُمثؾ هذا اعمتٖمٚم٥م إمم ظمٚمٕمف وإزاًمتف، وم٢من

إُم٤م اقمؽماوم٤ًم صحٞمح٤ًم إذا  -اًمٗم٘مٝم٤مء ٓ يؽمددون ذم آقمؽماف سمٛمـ خيٚمٗمف 

وٓ  -يم٤من ُمًتٙمٛماًل ًمٚمنموط وإُم٤م اقمؽماف ضورة ُمثؾ اقمؽماومٝمؿ سمًٚمٗمف 

ن إىمراره يم٤من ضورة، وهذا يتْمٛمـ أهنؿ إيٕمقد ًمألول أي طمؼ إذ 

 يٕمؽمومقن سم٤مًمثقرة قمغم هذا احل٤ميمؿ إذا حت٘مؼ ٟمج٤مطمٝم٤م.

واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ٓ يزال ىم٤مئاًم ومٚمٞمس وضمقب إُمر سم٤معمٕمروف 

ُمٕمٜمك اًمّمؼم أن يؽمك ًمٚمٛمتٖمٚم٥م احلٌؾ قمغم هم٤مرسمف ويرى سم٠مقمامًمف يمٞمٗمام 

يم٤مٟم٧م سمؾ ٓ سمد أن شمٔمؾ إُم٦م ُمٝمٞمٛمٜم٦م قمٚمٞمف وٓ سمد أن ُيدقمك إمم اخلػم 

وُيّمد قمـ اًمٔمٚمؿ وُيققمظ وُيٜمٝمك قمـ اعمٜمٙمر سمٙمؾ اًمٓمرق اعمٛمٙمٜم٦م دون 

صم٤مر طم٤مصم٦م قمغم وضمقب شمذيمػم إئٛم٦م اًم٘مت٤مل وىمد شمقاردت إظم٤ٌمر وأ

واًمقٓة وإرؿم٤مدهؿ وشمٜمٌٞمٝمٝمؿ إمم وضمقب اشم٤ٌمع ؾمٌٞمؾ احلؼ وجيٛمع هذه 

ط: قمٜمدُم٤م ؾُمئؾ: أي اجلٝم٤مد أومْمؾ؟ وم٘م٤مل ط اعمٕم٤مين ىمقل رؾمقل اهلل 

أظمرضمف أمحد ، وصح٤مئػ اًمت٤مريخ ش يمٚمٛم٦م طمؼ قمٜمد ؾمٚمٓم٤من ضم٤مئر»

ة واخلٚمٗم٤مء وإن اإلؾمالُمل ُمٚمٞمئ٦م سم٠مظم٤ٌمر ُمقاقمظ اًمّم٤محللم واًمٕمٚمامء ًمٚمقٓ

قمّروقا أٟمٗمًٝمؿ ًمٚمخٓمر ويم٤من اًم٘متؾ يٌدو يم٠مٟمف صمٛمـ ُم٤م يٗمقهقن سمف ُمـ 

 أىمقال.

اشمؼ اهلل ي٤م »ومم٤م ي١ميمد هذا أن أسم٤م سمٙمرة دظمؾ قمغم ُمٕم٤موي٦م وم٘م٤مل: 

ُمٕم٤موي٦م واقمٚمؿ أٟمؽ ذم يمؾ يقم خيرج قمٜمؽ وذم يمؾ ًمٞمٚم٦م شم٠ميت قمٚمٞمؽ ٓ 

 إصمرك ـم٤مًم٥م ٓ شمزداد ُمـ اًمدٟمٞم٤م إٓ سُمٕمدًا وُمـ أظمرة إٓ ىمرسم٤ًم، وقمغم

شمٗمقشمف، وإٟم٤م وُم٤م ٟمحـ ومٞمف زائؾ، وذم اًمذي ٟمحـ إًمٞمف ص٤مئرون سم٤مٍق، إن 
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 ذيمره اًمٖمزازم ذم اإلطمٞم٤مء.ش. ظمػمًا ومخػم وإن ذًا ومنم

وأيْم٤ًم أن ؾمٚمٞمامن سمـ قمٌداعمٚمؽ ىمدم اعمديٜم٦م وهق يريد ُمٙم٦م وم٠مرؾمؾ 

٤م ٟمٙمره إمم أيب طم٤مزم ومدقم٤مه ومٚمام دظمؾ قمٚمٞمف ىم٤مل ًمف ؾمٚمٞمامن: ي٤م أسم٤م طم٤مزم: ُم٤م ًمٜم

اعمقت؟ وم٘م٤مل: ٕٟمٙمؿ ظمّرسمتؿ آظمرشمٙمؿ وقمّٛمرشمؿ دٟمٞم٤ميمؿ ومٙمرهتؿ أن شمٜمت٘مٚمقا 

 ُمـ اًمٕمٛمران إمم اخلراب، وُم٤م زال يٕمٔمف طمتك سمٙمك.

وأيْم٤ًم أن هِم٤مم سمـ قمٌداعمٚمؽ ىمدم طم٤مضم٤ًم إمم ُمٙم٦م ومٚمام دظمٚمٝم٤م ىم٤مل: 

ائتقين سمرضمؾ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م وم٘مٞمؾ: ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم ىمد شمٗم٤مٟمقا، وم٘م٤مل: ُمـ 

يت سمٓم٤مووس اًمٞمامين... صمؿ دار سمٞمٜمٝمام طمدي٨م ومٙم٤من مم٤م ىم٤مًمف ًمف اًمت٤مسمٕملم وم٠مُ 

ـم٤مووس: وأُم٤م ىمقًمؽ: مل شمًٚمؿ قمكّم سم٢مُمرة اعم١مُمٜملم ومٚمٞمس يمؾ اًمٜم٤مس 

راولم سم٢مُمرشمؽ، ومٙمره٧م أن أيمذب ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٖمزازم، ُمٕمّ٘م٤ًٌم: ومٝمٙمذا 

يم٤مٟمقا يدظمٚمقن قمغم اًمًالـملم، إذا أًمزُمقا ويم٤مٟمقا يٖمررون سم٠مرواطمٝمؿ 

 ـ فمٚمٛمٝمؿ.ًمالٟمت٘م٤مم هلل ُم

وٓ ظمالف سملم أُم٦م اإلؾمالم مجٞمٕم٤ًم قمغم أٟمف ٓ دمقز اًمٓم٤مقم٦م إٓ ومٞمام 

 واومؼ اًمنمع، وُم٤م ىم٤مل أطمد أسمدًا إن اًمٓم٤مقم٦م دمقز ذم ُمٕمّمٞم٦م.

اًمًٛمع ط: »وقمغم رأس إدًم٦م اًمتل يًتٜمٌط ُمٜمٝم٤م هذا احلٙمؿ ىمقًمف 

واًمٓم٤مقم٦م قمغم اعمرء اعمًٚمؿ ومٞمام أطم٥م ويمره ُم٤م مل ُي١مُمر سمٛمٕمّمٞم٦م، وم٢مذا ُأُمر 

 ُمتٗمؼ قمٚمٞمفش. ٛمٕمّمٞم٦م ومال ؾمٛمع وٓ ـم٤مقم٦مسم

 هذا شم٘مٞمٞمد عم٤م أـمٚمؼ ُمـ إُمر سم٤مًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م»ىم٤مل اًم٘مًٓمالين: 

ومال جيقز أسمدًا حت٧م ُمؼمر قمدم ضمقاز اخلروج قمغم اإلُم٤مم اجل٤مئر إـمالق  ا.هـ

اًم٘مقل سمٚمزوم اًمٓم٤مقم٦م ومذًمؽ ُم٘مٞمد سمام مل ي٠مُمر سمٛمٕمّمٞم٦م وم٢من أُمر سمٔمٚمؿ اًمٜم٤مس 

هؿ أصح٤مب ُمٓم٤مًم٥م ُمنموقم٦م وُمٔم٤ممل وىمٛمع طمري٤مهتؿ وؾمٗمؽ دُم٤مئٝمؿ و

ومال ؾمٛمع ًمإلُم٤مم طمٞمٜمئذ وٓ ـم٤مقم٦م إذ اًمٓم٤مقم٦م ذم اعمٕمروف ىم٤مل اًمٓمؼمي قمٜمد 

 ﴾ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی یی  ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

[ إن إُمر سمذًمؽ ومٞمام يم٤من هلل ـم٤مقم٦م وًمٚمٛمًٚمٛملم ُمّمٚمح٦م. 59]اًمٜم٤ًمء: 

. وىم٤مل اًمٌٞمْم٤موي ذم شمٗمًػمه: أُمر اًمٜم٤مس سمٓم٤مقمتٝمؿ سمٕمد ُم٤م أُمرهؿ سم٤مًمٕمدل
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وىم٤مل اًمٗمخر اًمرازي: إن إُم٦م جمٛمٕم٦م قمغم أن إُمراء واًمًالـملم إٟمام دم٥م 

 ـم٤مقمتٝمؿ ومٞمام قمٚمؿ سم٤مًمدًمٞمؾ أٟمف طمؼ وصقاب.

وىم٤مل ؾمٞمدٟم٤م أسمق سمٙمر اًمّمديؼ ريض اهلل قمٜمف أول ُم٤م وزمَّ اخلالوم٦م: 

 ش.أـمٞمٕمقين ُم٤م أـمٕم٧م اهلل ورؾمقًمف ومٞمٙمؿ وم٢من قمّمٞم٧م ومال ـم٤مقم٦م زم قمٚمٞمٙمؿ»

ؿ اًمٔمٚمؿ وقمغم قمدم ضمقاز إقم٤مٟم٦م اًمٔم٤ممل وىمد أمجٕم٧م إُم٦م قمغم حتري

وًمق واًمٞم٤ًم وأٟمف جيقز ًمٚمٛمٔمٚمقم أن يدومع قمـ ٟمٗمًف اًمٔمٚمؿ وًمق سم٘مت٤مل، وٟمص 

اسمـ اهلاُمم قمغم أٟمف جي٥م قمغم همػم اعمٔمٚمقم أن يٕملم هذا اعمٔمٚمقم طمتك يٜمّمٗمف 

 اإلُم٤مم ويرضمع قمـ ضمقره.

واحل٤مصؾ أٟمف ٓ سمد ُمـ ومٝمؿ ُم٤ٌمدئ أؾم٤مؾمٞم٦م ذم اإلؾمالم ذم سم٤مب 

 اًمٕمٔمٛمك هل: اًمقٓي٦م

 ـ أن اًمنمع ووع طمدودًا ًمًٚمٓم٦م احل٤ميمؿ.4

ـ أن اًمنمع ىمرر ُمًئقًمٞم٦م احل٤ميمؿ قمـ قمدواٟمف وأظمٓم٤مئف وم٤مًمنمع 2

ـُ  اإلُم٤مم ُم٤م أشمٚمٗمف سمٞمده ُمـ ُم٤مل أو ٟمٗمس سمٖمػم ظمٓم٠م ذم احلٙمؿ أو شم٘مّمػم  يْمٛمِّ

ذم شمٜمٗمٞمذ احلد واًمتٕمزير يمآطم٤مد اًمٜم٤مس ومٞم٘متص ُمٜمف إن ىمتؾ قمٛمدًا ودم٥م 

قم٤مىمٚمتف أو سمٞم٧م اعم٤مل ذم اخلٓم٠م وؿمٌف اًمٕمٛمد ويْمٛمـ ُم٤م اًمدي٦م قمٚمٞمف أو قمغم 

أشمٚمٗمف سمٞمده ُمـ ُم٤مل، يمام يْمٛمـ ُم٤م هٚمؽ سمت٘مّمػمه ذم احلٙمؿ وإىم٤مُم٦م احلد 

هؿ ؤاًمٕمٚمامء ٕن اعم١مُمٜملم شمتٙم٤موم٠م دُم٤مواًمتٕمزير وهذا اًم٘مدر ُمتٗمؼ قمٚمٞمف سملم 

 أىم٤مد ُمـ ٟمٗمًف. طوأُمقاهلؿ ُمٕمّمقُم٦م إٓ سمح٘مٝم٤م، وصم٧ٌم أن اًمٜمٌل 

٤مُم٦م احلد قمغم اإلُم٤مم يمام ي٘م٤مم قمغم ؾم٤مئر اًمٜم٤مس وىم٤مل اًمِم٤مومٕمٞم٦م سم٢مىم

وومّرق احلٜمٗمٞم٦م سملم طمؼ اهلل وطمؼ اًمٕم٤ٌمد وم٠مًمزُمقا اإلُم٤مم سمحؼ اًمٕم٤ٌمد، 

 ومٚمّم٤مطم٥م احلؼ اؾمتٞمٗم٤مء طم٘مف ُمـ اإلُم٤مم.

وٟمص اًمِم٤مومٕمٞم٦م قمغم أن ومًؼ اإلُم٤مم ي١مصمر قمغم وٓيتف اخل٤مص٦م ومال 

ٜمت٘مؾ اًمقٓي٦م يّمح ًمف أن يزوج سمٜم٤مشمف سم٤مًمقٓي٦م اخل٤مص٦م يمٖمػمه ُمـ اًمٗمً٘م٦م وشم

إمم اًمٌٕمٞمد ُمـ اًمٕمّم٦ٌم خلروضمف سم٤مًمٗمًؼ قمـ اًمقٓي٦م اخل٤مص٦م يم٠مومراد اًمٜم٤مس 

ـّ سم٤مًمقٓي٦م اًمٕم٤مُم٦م وًمق أردت آؾمتٓمراد ًمٓم٤مل  وم٢من مل شمقضمد قمّم٦ٌم زوضمٝم
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 اًمٙمالم وم٤مومٝمؿ.

ظمّقل اًمنمع إُم٦م طمؼ قمزل احل٤ميمؿ وم٤مإلُم٤مم اجل٤مئر إُم٤م ُمٜمٕمزل  -3

اخلروج قمٚمٞمف سم٤مًم٘مقة قمٜمد  أو ُمًتحؼ ًمٚمٕمزل إشمٗم٤مىم٤ًم وأضم٤مز سمٕمض اًمٕمٚمامء

قمدم اًمتٛمٙمـ ُمـ قمزًمف إٓ مه٤م، ورأى آظمرون اًمّمؼم ًمٚميورة وشم٘مديؿ 

أظمػ اعمٗمًدشملم قمغم أقمٔمٛمٝمام ُمع وضمقب ٟمّمح احل٤ميمؿ وقمدم اًمًٛمع ًمف 

 ومٞمام ي٠مُمر سمف ُمـ اعمٕمّمٞم٦م. وم٤مومٝمؿ

ومامذا قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م ذم هذا وُم٤م وضمف ضمرطمف مهذا وهلل ذم ظمٚم٘مف ؿمئقن 

 واهلل اعمًتٕم٤من. 

براهيم بن يعقوب الجوزجاني: -40  أبو إسحاق إ
 :75ىم٤مل رمحف اهلل ذم يمت٤مسمف أطمقال اًمرضم٤مل صـ

 أسمق طمٜمٞمٗم٦م ٓ ي٘مٜمع سمحديثف وٓ سمرأيف 

 :2474صـ7ىم٤مل اسمـ قمدي ج

ؾمٛمٕم٧م سمـ مح٤مد ي٘مقل ىم٤مل اًمًٕمدي: ٓ ي٘مٜمع سمحديثف وٓ سمرأيف يٕمٜمل 

 أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م.

  2474صـ 7سمـ قمدي ُمذيمقر ذم يم٤مُمٚمف جاأىمقل يمالم 

واًمًٕمدي هق إسمراهٞمؿ سمـ يٕم٘مقب أسمق إؾمح٤مق اًمًٕمدي اجلقزضم٤مين 

ٕهؾ اًمٙمقوم٦م ٕٟمف ٟم٤مصٌل ؿمديد واجلقزضم٤مين هذا ٓ ي٘مٌؾ ضمرطمف 

واًمٜمّم٥م هق اًمتديـ سمٌٖمض ؾمٞمدٟم٤م قمكم ريض اهلل  ،ٟمحراف واًمٜمّم٥مآ

 قمٜمف.

سمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت: يم٤من طمروري اىم٤مل احل٤مومظ ذم اًمتٝمذي٥م ىم٤مل 

صٚم٤ٌم ذم اًمًٜم٦م طم٤مومٔم٤م ًمٚمحدي٨م إٓ أٟمف ُمـ  اعمذه٥م ومل يٙمـ سمداقمٞم٦م ويم٤من

 صالسمتف رسمام يم٤من يتٕمدى ـمقره.

وىم٤مل اسمـ قمدي: يم٤من ؿمديد اعمٞمؾ إمم ُمذه٥م أهؾ دُمِمؼ ذم اعمٞمؾ 

 قمغم قمكم.
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وىم٤مل اًمًٚمٛمل قمـ اًمدارىمٓمٜمل سمٕمد أن ذيمر شمقصمٞم٘مف: ًمٙمـ ومٞمف اٟمحراف 

قمـ قمكم اضمتٛمع قمغم سم٤مسمف أصح٤مب احلدي٨م وم٠مظمرضم٧م ضم٤مري٦م سمف ومروضم٦م 

ومٚمؿ دمد ُمـ يذسمحٝم٤م وم٘م٤مل ؾمٌح٤من اهلل ومروضم٦م ٓ يقضمد ُمـ  ًمتذسمحٝم٤م

يذسمحٝم٤م وقمكم يذسمح ذم وحقة ٟمٞمٗم٤ًم وقمنميـ أًمػ ُمًٚمؿ ىمٚم٧م: اًم٘م٤مئؾ هق 

احل٤مومظ ويمت٤مسمف ذم اًمْمٕمٗم٤مء يقوح ُم٘م٤مًمتف ورأي٧م ذم ٟمًخ٦م ُمـ يمت٤مب اسمـ 

طم٤ٌمن طمريزي اعمذه٥م وهق سمٗمتح احل٤مء اعمٝمٛمٚم٦م ويمن اًمراء وسمٕمد اًمٞم٤مء زاي 

سمـ قمدي ي١ميد هذا از سمـ قمثامن اعمٕمروف سم٤مًمٜمّم٥م ويمالم ٟم٦ًٌم إمم طمري

 .499صـ4اًمتٝمذي٥م جمٚمد  ا.هـ

ومٛمـ هٜم٤م يتٌلم ؿمدة اٟمحراف اجلقزضم٤مين اًمٜم٤مصٌل قمغم أهؾ اًمٙمقوم٦م 

ًمٙمقن ُمذهٌٝمؿ اًمتِمٞمع ًمًٞمدٟم٤م قمكم يمرم اهلل وضمٝمف ًمذًمؽ اؾمت٘مر ىمقل أهؾ 

 اًمٜم٘مد ومٞمف قمغم أٟمف ٓ ي٘مٌؾ ىمقًمف ذم أهؾ اًمٙمقوم٦م.

١ميدة عم٤م ىمٚمٜم٤مه ىمقل احل٤مومظ ذم هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ذم وُمـ اًمٜمّمقص اعم

شمرمج٦م أسم٤من سمـ شمٖمٚم٥م اجلقزضم٤مين ٓ قمؼمة سمحٓمف قمغم اًمٙمقومٞملم وىمقًمف ومٞمف 

ّمدع أيْم٤ًم ذم شمرمج٦م ُمّمدع اعمٕمرىم٥م سمٕمد أن ٟم٘مؾ ـمٕمـ اجلقزضم٤مين ذم ُم

 ش.ٟمحراف ومال ي٘مدح ومٞمف ىمقًمفاجلقزضم٤مين ُمِمٝمقر سم٤مًمٜمّم٥م وآ»

وشمٕمّم٥م اجلقزضم٤مين قمغم »ة: وىم٤مل ومٞمف أيْم٤ًم ذم شمرمج٦م سمـ وٛمر

 ش.أصح٤مب قمكم ُمٕمروف

وىمد أيمثر احل٤مومظ اسمـ طمجر رمحف اهلل ُمـ اإلؿم٤مرة إمم ُمٖم٤مٓة 

اجلقزضم٤مين وؿمٓمٓمف ذم هدي اًم٤ًمري ذم اًمٗمّمؾ اًمت٤مؾمع ذم ؾمٞم٤مق ُمـ ـمٕمـ 

ىم٤مل  –إٓ ومراضمٕمف ويمٜمٛمقذج قمغم هذا ًمٞمس  –ومٞمف ُمـ رضم٤مل اًمٌخ٤مري 

سمـ قمٛمرو سمٕمد ىمقل اجلقزضم٤مين ومٞمف احل٤مومظ ذم هدي اًم٤ًمري ذم شمرمج٦م اعمٜمٝم٤مل 

أٟمف يم٤من دء اعمذه٥م ُم٤م ٟمّمف: أُم٤م اجلقزضم٤مين وم٘مد ىمٚمٜم٤م همػم ُمرة أن ضمرطمف ٓ 

ي٘مٌؾ ذم أهؾ اًمٙمقوم٦م ًمِمدة اٟمحراومف وٟمّمٌف وارضمع إمم اعمٞمزان ًمٚمذهٌل ًمت٘مػ 

ذم شمرمج٦م  27قمغم ٟمامذج ُمـ طمط اجلقزضم٤مين قمغم أهؾ اًمٙمقوم٦م ُمـ ذًمؽ صـ

 .267أطمٚم٩م سمـ قمٌداهلل شمرمج٦م رىمؿ 
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وىمد وصػ احل٤مومظ اًمذهٌل رمحف اهلل اجلقزضم٤مين سمٗمْم٤مو٦م اًمٕم٤ٌمرة 

وأهن٤م قم٤مدشمف وم٘م٤مل ذم اعمٞمزان ذم شمرمج٦م زسمٞمد سمـ احل٤مرث اًمٞم٤مُمل شمرمج٦م رىمؿ 

: ُمـ صم٘م٤مت اًمت٤مسمٕملم ومٞمف شمِمٞمع يًػم ىم٤مل اًم٘مٓم٤من 4جمٚمد  345صـ2782

صم٧ٌم وىم٤مل همػم واطمد هق صم٘م٦م وىم٤مل أسمق إؾمح٤مق اجلقزضم٤مين يمٕمقائده ذم 

قم٤ٌمرشمف يم٤من ُمـ أهؾ اًمٙمقوم٦م ىمقم ٓ حيٛمد اًمٜم٤مس ُمذهٌٝمؿ هؿ  ومْم٤مو٦م

رؤوس حمدصمل اًمٙمقوم٦م ُمثؾ أيب إؾمح٤مق وُمٜمّمقر وزسمٞمد اًمٞم٤مُمل وإقمٛمش 

وهمػمهؿ ُمـ أىمراهنؿ اطمتٛمٚمٝمؿ اًمٜم٤مس ًمّمدق أًمًٜمتٝمؿ ذم احلدي٨م 

 ا.هـوشمقىمٗمقا قمٜمدُم٤م أرؾمٚمقا 

 ي٘مقل اًمٕمالُم٦م قمٌداًمٗمت٤مح ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم ًم٤ًمن اعمٞمزان: صمؿ

احل٤مومظ اًمًخ٤موي ذم ذح إًمٗمٞم٦م ذم سمٞم٤من داومع اجلقزضم٤مين إمم هذا احلط 

قمت٘م٤مد وم٢من احل٤مذق إذا شم٠مُمؾ صمٚم٥م أيب ظمتالف ذم آآ وؾم٥ٌم شمٚمؽ اًمٕمداوة

إؾمح٤مق اجلقزضم٤مين ٕهؾ اًمٙمقوم٦م رأى اًمٕمج٥م وذًمؽ ًمِمدة اٟمحراومف ذم 

اًمٜمّم٥م وؿمٝمرة أهٚمٝم٤م سم٤مًمتِمٞمع ومؽماه ٓ يتقىمػ ذم ضمرح ُمـ ذيمره ُمٜمٝمؿ 

٤من ذًمؼ وقم٤ٌمرة ـمٚم٘م٦م طمتك أٟمف أظمذ يٚملم ُمثؾ إقمٛمش وأيب ٟمٕمٞمؿ سمٚمً

وقمٌٞمداهلل سمـ ُمقؾمك وأؾم٤مـملم احلدي٨م وأريم٤من اًمرواي٦م ومٝمذا إذا قم٤مروف 

وراضمع اًمرومع  ا.هـُمثٚمف أو أيمؼم ُمٜمف ومقصمؼ رضماًل ممـ وٕمٗمف هق ىمٌؾ اًمتقصمٞمؼ 

 .340و309و308واًمتٙمٛمٞمؾ ًمٚمٙمٜمقي صـ

٤مين سمرأيف وىمد ىمٜمع ؿمٓمر وُم٤م يي إُم٤مُمٜم٤م أن ٓ ي٘مٜمع ُمثؾ اجلقزضم

 .إُم٦م سمؾ صمٚمث٤مه٤م سمرأيف وطمديثف ريض اهلل قمٜمف وأرو٤مه

 الإمام النسائي أحمد بن شعيب: -42
أسمق قمٌداًمرمحـ ذم رؾم٤مًم٦م ًمف ُمع جمٛمققم٦م رؾم٤مئؾ ىم٤مل اًمٜم٤ًمئل رمحف 

 اهلل: وأسمق طمٜمٞمٗم٦م وًمٞمس سم٤مًم٘مقي ذم احلدي٨م.

ُٕمّم٤مر ُمـ ذيمر هذه اًمٕم٤ٌمرة اًمٜم٤ًمئل ذم رؾم٤مًم٦م شمًٛمٞمف وم٘مٝم٤مء ا أقول

ُمـ ـمٌع  430صـ62وُمـ سمٕمدهؿ شمرمج٦م رىمؿ ط أصح٤مب رؾمقل اهلل 

ُمـ ٟمٗمس اًمرؾم٤مًم٦م ُمـ اًمٓمٌٕم٦م إومم ًمّم٤مطم٥م اعمٙمت٦ٌم  8ُمٙمت٦ٌم اعمٜم٤مر وصـ
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اًمًٚمٗمٞم٦م سم٤معمديٜم٦م اعمٜمقرة وذيمره٤م اًمٜم٤ًمئل ذم يمت٤مب اًمْمٕمٗم٤مء واعمؽمويملم 

وًم٘مد ذيمر اًمٜم٤ًمئل يمذًمؽ ذم يمت٤مب اًمْمٕمٗم٤مء  644شمرمج٦م  233صـ

ُم٤مم إقمٔمؿ اًمًٛمتل واًمٚم١مًم١مي واًمِمٞم٤ٌمين وأؾم٤مء اًم٘مقل ذم أصح٤مب اإل

اًمًٛمتل واًمٚم١مًم١مي وم٘م٤مل يقؾمػ سمـ ظم٤مًمد اًمًٛمتل يمذاب واحلًـ سمـ 

زي٤مد اًمٚم١مًم١مي يمذاب ظمٌٞم٨م وهذه ُمـ ومٚمت٤مت اًمٚم٤ًمن سم٤مهلقى واًمٕمّمٌٞم٦م 

 واهلل اعمًتٕم٤من.

سمـ طمجر رمحف اهلل ومٗمل اوىمد ؾمئؾ قمـ يمالم اًمٜم٤ًمئل هذا احل٤مومظ 

ذم شمرمج٦م ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ طمجر شم٠مًمٞمػ احل٤مومظ ش واًمدرراجلقاهر »يمت٤مب 

اإلُم٤مم ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمًخ٤موي ُم٤م ٟمّمف: وؾمئؾ أي 

اًمْمٕمٗم٤مء واعمؽمويملم قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م قمام ذيمره اًمٜم٤ًمئل ذم احل٤مومظ اسمـ طمجر 

ريض اهلل قمٜمف أٟمف ًمٞمس سم٘مقي ذم احلدي٨م وهق يمثػم اًمٖمٚمط واخلٓم٠م قمغم ىمٚم٦م 

 صحٞمح وهؾ واوم٘مف قمغم هذا أطمد ُمـ أئٛم٦م اعمحدصملم أم ٓ؟ روايتف هؾ هق 

وم٠مضم٤مب اًمٜم٤ًمئل ُمـ أئٛم٦م احلدي٨م واًمذي ىم٤مًمف إٟمام هق طم٥ًم ُم٤م 

فمٝمر ًمف وأداه إًمٞمف اضمتٝم٤مده وًمٞمس أطمد ي١مظمذ سمجٛمٞمع ىمقًمف وىمد واومؼ 

اًمٜم٤ًمئل قمغم ُمٓمٚمؼ اًم٘مقل مج٤مقم٦م ُمـ اعمحدصملم واؾمتققم٥م اخلٓمٞم٥م ذم 

٤م ُم٤م ي٘مٌؾ وُم٤م يرد وىمد اقمتذر قمـ اإلُم٤مم شمرمجتف ُمـ شم٤مرخيف أىم٤مويٚمٝمؿ وومٞمٝم

ؾمٛمٕمف إمم أن أداه ومٚمٝمذا ىمٚم٧م  ذسم٠مٟمف يم٤من يرى أٟمف ٓ حيدث إٓ سمام طمٗمٔمف ُمٜم

اًمرواي٦م قمٜمف وص٤مرت ىمٚمٞمٚم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمذًمؽ وإٓ ومٝمق ذم ٟمٗمس إُمر يمثػم 

اًمرواي٦م وذم اجلٛمٚم٦م شمرك اخلقض ذم ُمثؾ هذا أومم وم٢من اإلُم٤مم وأُمث٤مًمف ممـ 

ص٤مر ي١مصمر ذم أطمٍد ُمٜمٝمؿ ىمقل أطمد سمؾ هؿ ذم اًمدرضم٦م  ىمٗمزوا اًم٘مٜمٓمرة ومام

اًمتل رومٕمٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم إًمٞمٝم٤م ُمـ يمقهنؿ ُمتٌققملم ُي٘متدى مهؿ ومٚمٞمٕمتٛمد هذا 

واهلل وزم اًمتقومٞمؼ اٟمتٝمك ومهذا فمٝمر اجلقاب قمٛمـ ؿم٤مرك اًمٜم٤ًمئل ذم اجلرح 

ًمإلُم٤مم وىمد طم٨م أسمرَّ أصح٤مب اسمـ طمجر إًمٞمف اإلُم٤مم احل٤مومظ اًمًخ٤موي ذم 

ضمتٜم٤مب قمـ اىمتٗم٤مء سم٤مًمتقسمٞمخ عمـ ذم اًمت٤مريخ قمغم آ نيمت٤مب اإلقمال

 اجل٤مرطملم واًمٓم٤مقمٜملم ومٞمف طمٞم٨م يقيص رمحف اهلل شمٕم٤ممم ىم٤مئال:
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ويٚمتحؼ سمذًمؽ أي ذم اًمت٠مويؾ واًمتجٜم٥م قمـ ذيمره ُم٤م وىمع سملم 

إئٛم٦م ؾمٞمام اعمتخ٤مًمٗملم ذم اعمٜم٤مفمرات واعم٤ٌمطمث٤مت وأُم٤م ُم٤م أؾمٜمده احل٤مومظ أسمق 

ٜم٦م ًمف ُمـ اًمٙمالم ذم طمؼ سمٕمض إئٛم٦م سمـ طم٤ٌمن ذم يمت٤مب اًمًااًمِمٞمخ 

اعم٘مٚمديـ ويمذا احل٤مومظ أسمق أمحد سمـ قمدي ذم يم٤مُمٚمف واحل٤مومظ أسمق سمٙمر 

اخلٓمٞم٥م ذم شم٤مريخ سمٖمداد وآظمرون ممـ ىمٌٚمٝمؿ يم٤مسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم ُمّمٜمٗمف 

واًمٌخ٤مري واًمٜم٤ًمئل ممـ يمٜم٧م أٟمزهٝمؿ قمـ إيراده ُمع يمقهنؿ جمتٝمديـ 

وًمذا قمزر سمٕمض اًم٘مْم٤مة  وُم٘م٤مصدهؿ مجٞمٚم٦م ومٞمٜمٌٖمل دمٜم٥م اىمتٗم٤مئٝمؿ ومٞمف

 –إقمالم ُمـ ؿمٞمقظمٜم٤م ُمـ ٟم٥ًم إًمٞمف اًمتحدث سمٌٕمْمف سمؾ ُمٜمٕمٜم٤م ؿمٞمخٜم٤م 

ٝمروي ُمـ طملم ؾمٛمٕمٜم٤م قمٚمٞمف يمت٤مب ذم اًمٙمالم ًمٚم –اسمـ طمجر احل٤مومظ 

أىمقل إذن ومٚمٞمتؼ اهلل اعم١مًمػ وًمٞمٕمتؼم وإَّٓ  ا.هـاًمرواي٦م قمٜمف عم٤م ومٞمف ُمـ ذًمؽ 

 ًمزم ذقم٤م شمٕمزيره واهلل اعمًتٕم٤من.

ٜم٤ًمئل قمام ىم٤مًمف ذم طمؼ اإلُم٤مم وًمٕمؾ ذًمؽ طمٞمٜمام ًم٘مل و ًم٘مد رضمع اًم

سمٛمٍم اًمٓمح٤موي وضم٤مًمًف ويم٤من اًمٜم٤ًمئل ي٠ًمل اًمٓمح٤موي قمـ إطم٤مدي٨م 

وم٘مد وىمع ذم زوائد ؾمٜمـ اًمِم٤مومٕمل رواي٦م اًمٓمح٤موي قمـ اعمزين ُم٤م ٟمّمف: 

ىم٤مل طمدصمٜم٤م سمحر ىم٤مل طمدصمٜم٤م سمـ وه٥م  –وهق اًمٓمح٤موي  –طمدصمٜم٤م أسمق ضمٕمٗمر 

ػم سمـ حمٛمد قمـ ؾمٝمٞمؾ قمـ أسمٞمف قمـ زيد قمـ زهىم٤مل طمدصمٜم٤م قمٛمر قمـ احلٙمؿ 

أٟمف ىم٣م سم٤مًمٞمٛملم ُمع اًمِم٤مهد ىم٤مل أسمق ضمٕمٗمر ط سمـ صم٤مسم٧م قمـ رؾمقل اهلل 

تٚمٛمذ شمواًمٓمح٤موي أيْم٤م ىمد  ا.هـؾم٠مًمٜمل قمٜمف اًمٜم٤ًمئل يٕمٜمل أمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م 

قمغم اًمٜم٤ًمئل وأظمذ قمٜمف ومم٤م ي١ميمد رضمقع اًمٜم٤ًمئل قمام ىم٤مًمف ذم طمؼ اإلُم٤مم 

ظمرج ذم ؾمٜمٜمف اًمٙمؼمى ذم أسمقاب إقمٔمؿ يمقن اًمٜم٤ًمئل رمحف اهلل أ

اًمتٕمزيرات واًمِمٝمقد سم٤مب ُمـ وىمع قمغم مهٞمٛم٦م طمدي٨م اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م قمـ 

قم٤مصؿ قمـ أيب رزيـ قمـ قمٌداهلل سمـ قم٤ٌمس ىم٤مل: )ًمٞمس قمغم ُمـ أشمك مهٞمٛم٦م 

طمد( صمؿ ىم٤مل اًمٜم٤ًمئل هذا همػم صحٞمح وقم٤مصؿ سمـ قمٛمر وٕمٞمػ احلدي٨م 

طمٜمٞمٗم٦م يمام ىم٤مًمف اًمٜم٤ًمئل أسمق ي٨م سمٕم٤مصؿ ؿمٞمخ أيب طمٜمٞمٗم٦م وًمق يم٤من وم٠مقمؾ احلد

ذم اًمْمٕمٗم٤مء واعمؽمويملم ٕقمؾَّ احلدي٨م أوًٓ سم٠ميب طمٜمٞمٗم٦م وًمٙمٜمف مل يٗمٕمؾ سمؾ 
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ايمتٗمك سم٢مقمالًمف سمٕم٤مصؿ وم٤مًمٔم٤مهر أٟمف رضمع قمام ىم٤مًمف ذم طمؼ اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م 

ذم يمت٤مب اًمْمٕمٗم٤مء ويمؿ ي٘مع ُمثؾ هذا اًمرضمقع ُمـ اًمٜم٘م٤مد إذ يتجغم هلؿ همػم 

٤مئل فمـ أن قم٤مصاًم ؿمٞمخ أيب طمٜمٞمٗم٦م هق ُم٤م طمٙمٛمقا سمف ُمـ ىمٌؾ صمؿ إن اًمٜمً

قم٤مصؿ سمـ قمٛمر اعمدين وهق وٕمٞمػ واًمقاىمع أٟمف قم٤مصؿ سمـ مهدًمف أيب 

سمف ذم يمت٤مب أصم٤مر ًمإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م رواي٦م اإلُم٤مم  اًمٜمجقد يمام ضم٤مء ُمٍمطم٤مً 

سمـ طمجر ذم اسم٤مب درأ احلدود ويمذا ىم٤مل احل٤مومظ  344حمٛمد قمٜمف صـ

ُمـ اًمتٝمذي٥م أيب اًمٜمجقد  وشمّمحػ ذم اعمٓمٌقع 445:40هتذي٥م اًمتٝمذي٥م 

ومٚمٞمّمحح ومل يذيمر اعمزي ذم هتذي٥م اًمٙمامل قم٤مصؿ سمـ قمٛمر ش أيب ذر»إمم 

ُمـ ؿمٞمقخ أيب طمٜمٞمٗم٦م سمؾ ذيمر قم٤مصؿ سمـ مهدًمف أيب اًمٜمجقد ويمت٥م أُم٤مُمف 

إؿم٤مرة إمم أن طمدي٨م أيب طمٜمٞمٗم٦م قمٜمف ذم يمت٤مب اًمٜم٤ًمئل وًمٞمس ٕيب ش س»

زي أيْم٤ًم مل يت٤مسمع طمٜمٞمٗم٦م ذم يمت٤مب اًمٜم٤ًمئل إٓ هذا احلدي٨م ومٔمٝمر أن اعم

 اًمٜم٤ًمئل ذم ىمقًمف أن قم٤مصاًم روى هذا احلدي٨م هق قم٤مصؿ سمـ قمٛمر.

وقم٤مصؿ سمـ مهدًمف هق اعم٘مرئ اعمٍمي اعمٕمروف طمديثف ذم اًمٙمت٥م 

اًمًت٦م وىمد ىم٤مل ومٞمف اًمٜم٤ًمئل: ٓ سم٠مس سمف ووصم٘مف ـم٤مئٗم٦م وإن شمٙمٚمؿ سمٕمْمٝمؿ ذم 

 طمٗمٔمف وم٤محلدي٨م ضمٞمد إن ؿم٤مء اهلل.

 428-427-426ٜمٞمٗم٦م ذم احلدي٨م اٟمٔمر يمت٤مب ُمٙم٤مٟم٦م اإلُم٤مم ايب طم

 واهلل أقمٚمؿ. 450-449-448ويمت٤مسمف اًمًٜمـ  فويمت٤مب اإلُم٤مم اسمـ ُم٤مضم

 الإمام أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر الخطيب: -41
أىمقل رطمؿ اهلل اخلٓمٞم٥م ًم٘مد أـمٜم٥م ضمدًا ذم ُمٜم٤مىم٥م أيب طمٜمٞمٗم٦م ريض 

ٚمق ُمـ اهلل قمٜمف صمؿ أؾم٤مء ضمدًا سمذيمر ُمث٤مًم٥م ذم أيب طمٜمٞمٗم٦م سم٠مؾم٤مٟمٞمد وُمتقن ٓ خت

ـمٕمـ وٟمٙم٤مرة طمتك ىمٞمؾ ذم هذه اعمث٤مًم٥م أن اخلٓمٞم٥م أشمك سم٘م٤مذورات ٓ 

شمٖمًٚمٝم٤م ُمٞم٤مه اًمٌح٤مر ؾم٤محمف اهلل وىمد ذيمرت ذم اعم٘مدُم٦م ُم٤م يتٕمٚمؼ سمف ومال شمٙمـ 

 ٟمّم٤مف.سم٤مر ومت٠مُمٚمف سمٕملم اإلؾمٞم٠ميت ًمف ُمزيد قمٜمد اًمٙمالم قمغم إو اًمٖم٤مومٚملم ُمـ
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 أحمد بن علي الأبار: -41
٤مىمف اخلٓمٞم٥م قمـ ؿمٞمخف حمٛمد سمـ أمحد سمـ أورد اعم١مًمػ ُم٤م ؾم أقول

رزق اًمذي اظمتٚمػ إًمٞمف اخلٓمٞم٥م وٓزُمف سمٕمد أن قمٛمل وهرم وٓ خيٗمك ُم٤م 

 ذم اإليمث٤مر قمـ ُمثٚمف وإسم٤مر ًمف شمٕمّم٥م ؿمديد قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م.

هـ ذيمر اًم٘مقم 290هـ وهق ُمتقذم ؾمٜم٦م 288وىمد أُمغم إسم٤مر ؾمٜم٦م 

طم٤مزم وذيمر مج٤مقم٦م  اًمذيـ ردوا قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م أيقب اًمًختٞم٤مين وضمرير سمـ

 يمثػمة ممـ رد قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م.

إن يم٤من سمـ إسم٤مر ي٘مّمد سمذًمؽ ىمرع احلج٦م سم٤محلج٦م وم٠مهؾ  وأقول

ن ديـ اهلل ًمٞمس سمقىمػ قمغم  ؾمٕم٦م ُمـ ذًمؽ ذم يمؾ زُم٤من وُمٙم٤من ٕاًمٕمٚمؿ ذم

أطمد ُمـ اعمجتٝمديـ وُم٤م ُمـ أطمد ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء إٓ وذم يمالُمف ُم٤م ي١مظمذ وُم٤م 

 ط.ل اهلل يرد واًمذي ٓ يرد ىمقًمف هق رؾمق

اًمراد وٓ اعمردود قمٚمٞمف وٓ  صورد اًمٕمٚمامء سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمض ٓ يٜم٘م

 حيط ىمدر أطمد ُمٜمٝمؿ أسمدًا.

وأُم٤م إن يم٤من يريد إسم٤مر سمذيمر اًم٘مقم اًمذيـ ردوا قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م أهنؿ 

ٟم٤مًمقا ُمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م سمٌٝم٧م أو ؿمتٛمقه سمًقء أو ـمٕمٜمقه سمٕمّمٌٞم٦م وطمًد يمام 

ؾم٤مٟمٞمد ومٞمٝم٤م إسم٤مر ٟمٗمًف ومٛمٕمٔمٛمف ٓ ئمٝمر مم٤م ؾم٤مىمف اخلٓمٞم٥م ذم شم٤مرخيف سم٠م

يّمح ؾمٜمده وٓ يث٧ٌم ٟم٘مٚمف وسمٕمْمف راضمع إمم يمالم إىمران سمٕمْمٝمؿ ذم 

سمٕمض وسمٕمْمف راضمع إمم احلًد واًمٕمّمٌٞم٦م واًمٕمداوة وُمثٚمف ٓ ي٘مٌؾ يمام هق 

 ُم٘مرر قمٜمد اًمٕمٚمامء.

وي٤م ًمٞم٧م اخلٓمٞم٥م ؾمٚمؽ ُمًٚمؽ احل٤مومظ اسمـ قمٌد اًمؼم ىم٤مل اسمـ 

: اًمذيـ رووا قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م 449:2ش ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ»قمٌداًمؼم ذم 

ووصم٘مقه وأصمٜمقا قمٚمٞمف أيمثر ُمـ اًمذيـ شمٙمٚمٛمقا ومٞمف واًمذيـ شمٙمٚمٛمقا ومٞمف ُمـ 

 أهؾ احلدي٨م أيمثر ُم٤م قم٤مسمقا قمٚمٞمف اإلهمراق ذم اًمرأي واًم٘مٞم٤مس واإلرضم٤مء.

ويم٤من مم٤م ي٘م٤مل: يًتدل قمغم ٟم٤ٌمه٦م اًمرضمؾ ُمـ اعم٤مولم سمت٤ٌميـ اًمٜم٤مس 

ـم٤مًم٥م هٚمؽ ومٞمف ومري٘م٤من: حم٥م أومرط ومٞمف ىم٤مًمقا: أٓ شمرى إمم قمكم سمـ أيب 
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 وُمٌٖمض أومرط وىمد ضم٤مء ذم احلدي٨م )أٟمف هيٚمؽ ومٞمف رضمالن: حم٥م ُُمْٓمرٍ 

وُمٌٖمض ُُمْٗمؽَم( وهذه صٗم٦م أهؾ اًمٜم٤ٌمه٦م و ُمـ سمٚمغ ذم اًمديـ واًمٗمْمؾ 

سمـ قمٌد اًمؼم اىم٤مل اًمٙمقصمري رمحف اهلل سمٕمد ٟم٘مٚمف يمالم  ا.هـاًمٖم٤مي٦م واهلل أقمٚمؿ 

 اًم٤ًمسمؼ ُم٤م ٟمّمف:

ق قمغم ُمدارك أهؾ احلدي٨م واإلرضم٤مء اعمٜمًقب وهم٤مًم٥م إىمٞم٦ًم يٕمٚم

 إًمٞمف ؾمٞم٠ميت حت٘مٞم٘مف وأيـ يمالم اسمـ قمٌد اًمؼم هذا ُمـ صٜمٞمع اخلٓمٞم٥م؟

وًمق يم٤من اخلٓمٞم٥م يتقظمك أن يذيمر اعمحٗمقظ طم٘مٞم٘م٦م ذم هذا اًمّمدد 

ًمند ُم٤م ذيمره ص٤مطم٥م اًمٕم٘مٞمكم وروايتف أسمق يٕم٘مقب يقؾمػ سمـ أمحد 

 388اعمٍمي اعمتقرم ؾمٜم٦م  اًمّمٞمدٓين اعمٙمل احل٤مومظ اعمٕمروف سم٤مسمـ اًمدظمٞمؾ

ذم يمت٤مسمف اًمذي أًمٗمف ذم ُمٜم٤مىم٥م أيب طمٜمٞمٗم٦م ردًا قمغم اًمٕم٘مٞمكم ذم هتجٛمف قمٚمٞمف
(446)

 

سمروايتف قمـ ؿمٞمخف احلٙمؿ سمـ اعمٜمذر قمـ ش آٟمت٘م٤مء»يمام هد اسمـ قمٌد اًمؼم ذم 

 اسمـ اًمدظمٞمؾ وؾم٤مق أىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم ُمٜم٤مىمٌف سم٠مؾم٤مٟمٞمده.

شم٥م وشمًٛمٞمٕمف عمـ يؽمدد ٤موإٟمام محؾ اسمـ اًمدظمٞمؾ قمغم شم٠مًمٞمػ ذًمؽ اًمٙم

إًمٞمف ذم اًمٕمٚمؿ شمقرقمف قمـ محؾ شمٌٕم٦م ُم٤م يمتٌف اًمٕم٘مٞمكم ذم شمرمج٦م أيب طمٜمٞمٗم٦م ذم 

 ًمف اًمذي يم٤من اسمـ اًمدظمٞمؾ اٟمٗمرد سمروايتف قمـ اًمٕم٘مٞمكم.ش اًمْمٕمٗم٤مء»يمت٤مب 

واسمـ اًمدظمٞمؾ ًمٞمس سمٔمٜملم ومٞمام أظمرضمف ذم ُمٜم٤مىم٥م أيب طمٜمٞمٗم٦م وٓ هق 

يمر ذم يمت٤مسمف اعمذيمقر ذم مجٚم٦م ُمـ أهؾ ُمذهٌف طمتك ئمـ سمف أٟمف حتٞمز ًمف وىمد ذ

اًم٤ٌمىمر قمٚمٞمف اًمًالم ومح٤َّمد سمـ أيب  ُمـ أصمٜمك قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م: أسم٤م ضمٕمٗمر حمٛمداً 

                                                           

 322اسمـ اًمدظمٞمؾ اعمٍمي هق شمٚمٛمٞمذ اًمٕم٘مٞمكم اعمتقذم ؾمٜم٦م   (446)

واعمؽمضمؿ ذم شمذيمرة احلٗم٤مظ ًمٚمذهٌل واًمٕم٘مٞمكم هذا هق أسمق ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ 

ص٤مطم٥م يمت٤مب اًمْمٕمٗم٤مء اًمٙمٌػم يقضمد ُمٜمف ٟمًخ٦م واطمدة ذم  –قمٛمرو 

ه اعمٙمت٦ٌم اًمٔم٤مهري٦م سمدُمِمؼ يرطمؾ إًمٞمف ًمقٓ ظم٨ٌم ًم٤ًمٟمف وىمد رد قمٚمٞمف شمٚمٛمٞمذ

وهذا اًمرد وإن يم٤من مل  اسمـ اًمدظمٞمؾ ذم يمت٤مسمف اًمذي أًمٗمف ذم ُمٜم٤مىم٥م أيب طمٜمٞمٗم٦م

 .ٟمف دظمؾ يمٚمف شم٘مري٤ٌم ذم آٟمت٘م٤مء ٓسمـ قمٌداًمؼم ا.هـ يمقصمريأ َّٓ إيٓمٌع 
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ؾمٚمٞمامن وُمًٕمر سمـ يمدام وأيقب اًمًختٞم٤مين وإقمٛمش وؿمٕم٦ٌم واًمثقري 

واسمـ قمٞمٞمٜم٦م واعمٖمػمة سمـ ُم٘مًؿ واحلًـ سمـ ص٤مًمح سمـ طمل وؾمٕمٞمد سمـ أيب 

واسمـ ؿمؼمُم٦م وحيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد قمروسم٦م ومح٤مد سمـ زيد وذيٙم٤ًم اًم٘م٤ميض 

اًم٘مٓم٤من وقمٌداهلل سمـ اعم٤ٌمرك واًم٘م٤مؾمؿ سمـ ُمٕمـ وطمجر سمـ قمٌداجل٤ٌمر وزهػم 

سمـ ُمٕم٤موي٦م واسمـ ضمري٩م وقمٌداًمرزاق واًمِم٤مومٕمل وويمٞمٕم٤م وظم٤مًمدا اًمقاؾمٓمل 

واًمٗمْمؾ سمـ ُمقؾمك اًمًٞمٜم٤مين وقمٞمًك سمـ يقٟمس وقمٌد احلٛمٞمد احلامين 

٤مق وإهائٞمؾ سمـ يب إؾمحأـ راؿمد واًمٜمي سمـ حمٛمد ويقٟمس سمـ وُمٕمٛمر سم

يقٟمس وزومر سمـ اهلذيؾ وقمثامن اًمٌتل وضمرير سمـ قمٌداحلٛمٞمد وأسم٤م ُم٘م٤مشمؾ 

طمٗمص سمـ ؾم٤ممل وأسم٤م يقؾمػ اًم٘م٤ميض وؾمٚمؿ سمـ ؾم٤ممل اًمٌٚمخل وحيٞمك سمـ آدم 

ويزيد سمـ ه٤مرون واسمـ أيب رزُم٦م وؾمٕمٞمد سمـ ؾم٤ممل اًم٘مداح وؿمداد سمـ طمٙمٞمؿ 

حمٛمد سمـ وظم٤مرضم٦م سمـ ُمّمٕم٥م وظمٚمػ سمـ أيقب وأسم٤م قمٌد اًمرمحـ اعم٘مرئ و

اًم٤ًمئ٥م واحلًـ سمـ قمامرة وأسم٤م ٟمٕمٞمؿ اًمٗمْمؾ سمـ ديملم واحلٙمؿ سمـ هِم٤مم 

ويزيد سمـ زريع وقمٌداهلل سمـ داود اخلريٌل وحمٛمد سمـ ومْمٞمؾ وزيمري٤م سمـ أيب 

زائدة واسمٜمف حيٞمك وزائدة سمـ ىمداُم٦م وحيٞمك سمـ ُمٕملم وُم٤مًمؽ سمـ ُمٖمقل وأسم٤م 

اًمٜمٌٞمؾ  سمٙمر سمـ قمٞم٤مش وأسم٤م ظم٤مًمد إمحر وىمٞمس سمـ اًمرسمٞمع وأسم٤م قم٤مصؿ

وقمٌٞمداهلل سمـ ُمقؾمك وحمٛمد سمـ ضم٤مسمر وإصٛمٕمل وؿم٘مٞم٘م٤م اًمٌٚمخل وقمكم 

 سمـ قم٤مصؿ وحيٞمك سمـ ٟمّمػم.

يمؾ ه١مٓء أصمٜمقا قمٚمٞمف وُمدطمقه سم٠مًمٗم٤مظ خمتٚمٗم٦م ىم٤مل اسمـ قمٌداًمؼم سمٕمد 

سمروايتف قمـ ش آٟمت٘م٤مء»أن ؾم٤مق هم٤مًم٥م أًمٗم٤مفمٝمؿ ذم اًمثٜم٤مء قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م ذم 

اًمدظمٞمؾ اعمٙمل: ذيمر ذًمؽ يمٚمف أسمق  ؿمٞمخف احلٙمؿ سمـ اعمٜمذر اًم٘مرـمٌل قمـ اسمـ

وهق اسمـ اًمدظمٞمؾ راوي٦م  -يٕم٘مقب يقؾمػ سمـ أمحد سمـ يقؾمػ اعمٙمل 

أيب طمٜمٞمٗم٦م وأظم٤ٌمره طمدصمٜم٤م سمف ذم يمت٤مسمف اًمذي مجٕمف ذم ومْم٤مئؾ  -اًمٕم٘مٞمكم 

 ا.هـاحلٙمؿ سمـ اعمٜمذر قمٜمف 
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اًمؼم وٓ احلٙمؿ سمـ اعمٜمذر وٓ اسمـ اًمدظمٞمؾ اًمّمٞمدٓين  قمٌد اسمـ وًمٞمس

ي٦م همػم اعمحٗمقظ ذم ُمٜم٤مىم٥م أيب طمٜمٞمٗم٦م سمقؾمٞمٚم٦م ُمـ اًمقؾم٤مئؾ ممـ يرُمقن سمروا

هٌف طمتك يتقهؿ وأطمقاهلؿ ذم إُم٤مٟم٦م واحلٗمظ ُمٕمرووم٦م وًمٞمًقا ُمـ أهؾ ُمذ

ٟمحٞم٤مز ًمف واسمـ اًمدظمٞمؾ اًمّمٞمدٓين هذا ُمـ ُمِم٤ميخ اًمٕمتٞم٘مل ؿمٞمخ ومٞمٝمؿ آ

 اخلٓمٞم٥م.

وُمقوع اًمٕمؼمة ذم صٜمٞمع اسمـ قمٌد اًمؼم اعم٤مًمٙمل وذم قمٛمؾ اخلٓمٞم٥م 

ذيمر ُم٤م ؾم٤مىمف اسمـ اًمدظمٞمؾ اًمث٘م٦م ش آٟمت٘م٤مء»إول اؾمت٘مَم ذم  اًمِم٤مومٕمل: أن

إُملم ذم ُمٜم٤مىم٥م أيب طمٜمٞمٗم٦م واًمث٤مين اؾمتقرم ُم٤م هده إسم٤مر اعمتٝمؿ اًمٔمٜملم ذم 

ُمث٤مًمٌف وُمـ ذًمؽ يٕمٚمؿ ومرق ُم٤م سمٞمٜمٝمام ذم اًمديـ وإُم٤مٟم٦م ذاك أٟمدًمز يًقق 

ع إٟم٤ٌمء ُمـ أصٗمك اعمّم٤مدر وهذا ذىمل ي٠ميت سم٤مًمٓم٤مُم٤مت ُمـ أقمٙمر ٟمٌ

 ي٘مّمده يمؾ ُمٖم٤مُمر! 

قم٘مقد »وىمد ىم٤مل احل٤مومظ حمٛمد سمـ يقؾمػ اًمّم٤محلل اًمِم٤مومٕمل ذم 

أن ُم٤م رواه اخلٓمٞم٥م ُمـ اًم٘مدح  –ل اهلل شمٕم٤ممم وإي٤مك رمحٜم –اقمٚمؿ ش اجلامن

ذم اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م هم٤مًم٥م أؾم٤مٟمٞمده ٓ خيٚمق ُمـ ُمتٙمٚمؿ ومٞمف جمٝمقل وٓ جيقز 

د ُمـ اعمًٚمٛملم سمٛمثؾ عمـ ي١مُمـ سم٤مهلل شمٕم٤ممم واًمٞمقم أظمر أن يثٚمؿ قمرض أطم

 ذًمؽ ومٙمٞمػ سم٢مُم٤مم ُمـ أئٛم٦م اعمًٚمٛملم؟

وقمغم شم٘مدير صح٦م ذًمؽ قمـ ىم٤مئٚمف وم٢من يم٤من ُمـ همػم أىمران اإلُم٤مم أيب 

طمٜمٞمٗم٦م ومٝمق مل يره ومل يِم٤مهد أطمقاًمف سمؾ ىمٚمد ُم٤م رآه قمغم إوراق اًمتل دوهن٤م 

أقمداؤه ومٝمذا ٓ يٚمتٗم٧م إمم ىمقًمف اًمٌت٦م وإن يم٤من ُمـ أىمران اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م 

 ٜم٤مومًلم ًمف ومال يٚمتٗم٧م إمم ىمقًمف أيْم٤ًم.اعم

وىمد ضمٝمد يمثػم ُمٜمٝمؿ قمغم أن حيط ُمـ ُمرشم٦ٌم اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م 

ويٍمف ىمٚمقب أهؾ قمٍمه قمـ حمٌتف ومام ىمدر قمغم ذًمؽ وٓ ٟمٗمذ يمالُمف ومٞمف 

طمتك ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: ومٕمٚمٛمٜم٤م أٟمف أُمر ؾماموي ٓ طمٞمٚم٦م ٕطمد ومٞمف وُمـ يرومٕمف 

 اهلل شمٕم٤ممم ٓ ي٘مدر اخلٚمؼ قمغم ظمٗمْمف.

 



332 

 

يمالم ش: اًمٚم٤ًمن»وشم٤مسمٕمف اسمـ طمجر ذم ش اعمٞمزان»اًمذهٌل ذم  ىم٤مل

إىمران سمٕمْمٝمؿ ذم سمٕمض ٓ يٕم٠ٌم سمف وٓ ؾمٞمام إذا ٓح ًمؽ أٟمف ًمٕمداوة أو 

 ا.هـعمذه٥م 

 أحمد بن محمد بن حنبل: -41
أىمقل اإلُم٤مم أمحد رأس أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م وهق ُمـ أقمرف اًمٜم٤مس 

ح قمـ اإلُم٤مم أمحد ريض اهلل سم٘مدر اًمٕمٚمامء وُمراشم٥م إئٛم٦م واًمث٤مسم٧م اًمّمحٞم

قمٜمف أٟمف يم٤من يؽمطمؿ قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م ويثٜمل قمٚمٞمف ظمػمًا طمٞمٜمام يم٤من أصح٤مب 

قمٛمرو سمـ قمٌٞمد ييسمقٟمف ذم اعمحٜم٦م اعمٕمٚمقُم٦م يمام ٟمص قمٚمٞمف وأؾمٜمده اخلٓمٞم٥م 

وٟمّمف: ىم٤مل اًمٜمخٕمل طمدصمٜم٤م إسمراهٞمؿ  327صـ43ٟمٗمًف ذم شم٤مريخ سمٖمداد ج

ُمٜمّمقر اعمروزي طمدصمٜمل  سمـ خمٚمد اًمٌٚمخل طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ؾمٝمؾ سمـ أيب

حمٛمد سمـ اًمٜمي ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م إؾمامقمٞمؾ سمـ ؾم٤ممل اًمٌٖمدادي ي٘مقل ضب أسمق 

طمٜمٞمٗم٦م قمغم اًمدظمقل ذم اًم٘مْم٤مء ومٚمؿ ي٘مٌؾ اًم٘مْم٤مء ىم٤مل ويم٤من أمحد سمـ طمٜمٌؾ 

  ا.هـإذا ذيمر ذًمؽ سمٙمك وشمرطمؿ قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م وذًمؽ سمٕمد أن ضب أمحد 

يقؾمػ اًم٘م٤ميض  وُمٕمٚمقم أن اإلُم٤مم أمحد أول ُم٤م شمٗم٘مف شمٗم٘مف قمغم أيب

ص٤مطم٥م أيب طمٜمٞمٗم٦م إول ويمت٥م قمٜمف صمالصم٦م ىمامـمر ُمـ اًمٕمٚمؿ يمام ذم أوائؾ 

ؾمػمة اسمـ ؾمٞمد اًمٜم٤مس وشم٤مريخ اخلٓمٞم٥م ويم٤من اإلُم٤مم أمحد رمحف اهلل 

يًتخرج إضمقسم٦م اًمدىمٞم٘م٦م ُمـ يمت٥م حمٛمد سمـ احلًـ يمام روى قمٜمف إسمراهٞمؿ 

 ذم طمؼ أيب احلريب قمغم ُم٤م ذم شم٤مريخ اخلٓمٞم٥م وىم٤مل اإلُم٤مم أمحد رمحف اهلل

ٟمف ُمـ اًمٕمٚمؿ واًمقرع واًمزهد وإيث٤مر أظمرة سمٛمحؾ إطمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم 

ٓ يدريمف أطمد وًم٘مد ضب سم٤مًمًٞم٤مط ًمٞمكم ًمٚمٛمٜمّمقر ومٚمؿ يٗمٕمؾ ومرمح٦م اهلل 

قمٚمٞمف وروقاٟمف يمذا ذم اخلػمات احل٤ًمن ٓسمـ طمجر اهلٞمتٛمل رمحف اهلل وٓ 

أيب طمٜمٞمٗم٦م ومٗمل اإلؿم٤مرة ف قمغم ئأريد اإلـم٤مًم٦م سمتتٌع يمالم اإلُم٤مم أمحد وصمٜم٤م

 همٜمٞم٦م ويمٗم٤مي٦م عمـ يم٤من ًمف ىمٚم٥م أو أًم٘مك اًمًٛمع وهق ؿمٝمٞمد.
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وىمد أورد اعم١مًمػ جمٛمققم٦م ُمـ اًمرواي٤مت اًمٓم٤مقمٜم٦م ذم أيب طمٜمٞمٗم٦م سمٜم٘مقل 

قمـ يمت٤مب اًمًٜم٦م ًمٕمٌد اهلل سمـ أمحد وهذه ٓ حتت٤مج إمم رد ًمً٘مقط اًمٙمت٤مب 

شم٘مدم ذيمره  قمـ اخلٓمٞم٥م وطم٤مًمف ُمٕمٚمقم ًمديؽ مم٤م ٦مُمـ أصٚمف وسمٕمْمٝم٤م ُمٜم٘مقًم

سمـ أيب طم٤مشمؿ واًمٕم٘مٞمكم واسمـ قمدي وأؾم٤مٟمٞمده٤م ٓ شمًٚمؿ ُمـ اوسمٕمْمٝم٤م قمـ 

اعمث٤مل ـمٕمـ وٓ ختٚمق ُمـ يمالم وأًمٗم٤مفمٝم٤م ٓ ختٚمق ُمـ ٟمٙم٤مرة ُمٜمٝم٤م قمغم ؾمٌٞمؾ 

طمدصمٜمل ُم٤م ٟم٘مٚمف اعم١مًمػ ُمـ يمت٤مب اًمًٜم٦م اعمٜمًقب ًمٕمٌداهلل سمـ أمحد ىم٤مل 

أيب طمٜمٞمٗم٦م محد سمـ طمٜمٌؾ ي٘مقل ُم٤م ىمقل ُمٝمٜم٠م سمـ حيٞمك اًمِم٤مُمل ؾمٛمٕم٧م أ

 قمٜمدي واًمٌٕمر إٓ ؾمقاء.

ومٌٖمض اًمٜمٔمر قمـ اًمًٜمد اًمت٤مًمػ ًمً٘مقط اًمٙمت٤مب أصاًل وقمدم صح٦م 

 ٟمًٌتف ًمٕمٌد اهلل سمـ أمحد وًمقضمقد اعمٝمٜم٠م سمـ حيٞمك اًمذي ضمرطمف إزدي سم٘مقًمف

اعمتـ ٟمٗمًف ومٞمف ٟمٙم٤مرة وطم٤مؿم٤م اإلُم٤مم أمحد ، ُمٜمٙمر احلدي٨م وشم٤مسمٕمف اخلٓمٞم٥م

أدب يمثػم ُمـ اًمًقىم٦م أن يتٗمقه سمف  أن يتٗمقه سمٛمثؾ هذا اًمٙمالم اًمذي ي٠مسمك

 ومْماًل قمـ إُم٤مم يم٠ممحد رمحف اهلل.

صمؿ إن هذا اًمٚمٗمظ ظمٓمػم ٕن اعمّمدر اعمْم٤مف ُمـ أًمٗم٤مظ اًمٕمٛمقم قمٜمد 

قمز اًمٗم٘مٝم٤مء ومٞمٙمقن ًمذًمؽ اًمٚمٗمظ ظمٓمقرة سم٤مًمٖم٦م ٕن أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م يٕمت٘مد ذم اهلل 

ُم٤م يٙمقن ظمالومف يمٗمرًا أو سمدقم٦م ؿمٜمٞمٕم٦م قمٜمد ُمـ أًم٘مك اًمًٛمع وهق  وضمؾ

 ؿمٝمٞمد.

مج٤مقمٞم٦م سملم إئٛم٦م اعمتٌققملم ؾمٌ٘مٝمؿ أسمق إوُم٤ًمئٚمف ذم اًمٗم٘مف هم٤مًمٌٝم٤م 

ُمتٝم٤من ىمقًمف اطمٜمٞمٗم٦م ذم شمدويٜمٝم٤م واًم٘مًؿ اجل٤مري ومٞمف اًمٜمزاع ُمٜمٝم٤م ىمٚمٞمؾ ومٞمٙمقن 

قمت٘م٤مدي٦م واعم٤ًمئؾ اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمتل ُم٤م ٟم٤مزقمف ومٞمف أطمد ُمـ أئٛم٦م ذم اعم٤ًمئؾ آ

 اعمًٚمٛملم حمض يمٗمر ٓ يّمدر ممـ ًمف ديـ.

د هذا أن يّمدر ُمثؾ هذا اًمًٗمف ُمـ إُم٤مم يم٠ممحد ومٝمؾ يتّمقر قم٤مىمؾ سمٕم

ريض اهلل قمٜمف وذم هذا اًم٘مدر يمٗم٤مي٦م طمتك ٓ أـمٞمؾ سمرد سم٘مٞم٦م اًمرواي٤مت 

ًمٔمٝمقر سمٓمالهن٤م وىمد اؾمتقرم اًمرد قمٚمٞمٝم٤م اًمٕمالُم٦م اًمٙمقصمري رمحف اهلل ذم 

  282:275شم٠مٟمٞم٥م اخلٓمٞم٥م صـ
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 أحمد بن محمد بن عيسى البرتي: -65
 407صـ 43م اًمٜمٌالء ًمٚمذهٌل جأىمقل اًمؼميت ُمؽمضمؿ ذم ؾمػم أقمال

وطماله سم٘مقًمف: اًم٘م٤ميض اًمٕمالُم٦م اًمث٘م٦م أسمق اًمٕم٤ٌمس أمحد سمـ حمٛمد  440:صـ

 ا.هـسمـ قمٞمًك سمـ إزهر اًمؼميت اًمٌٖمدادي احلٜمٗمل اًمٕم٤مسمد 

ومٝمذا اًمرضمؾ اًم٘م٤ميض اًمٕمالُم٦م يمام طمالّه اًمذهٌل هق ُمـ أئٛم٦م احلٜمٗمٞم٦م 

حلًـ اًمِمٞم٤ٌمين يمام شمٗم٘مف سم٠ميب ؾمٚمٞمامن اجلقزضم٤مين اًمٗم٘مٞمف ص٤مطم٥م حمٛمد سمـ ا

 ذم ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ًمٚمذهٌل.

ويم٤من ُمـ ظمٞم٤مر اعمًٚمٛملم ديٜم٤ًم قمٗمٞمٗم٤ًم قمغم ُمذه٥م أهؾ اًمٕمراق روى 

شمآًمٞمػ حمٛمد سمـ احلًـ اًمِمٞم٤ٌمين قمـ اجلقزضم٤مين وطمدث سمحدي٨م يمثػم 

وهذا فم٤مهر ضمدا عمـ ـم٤مًمع ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء أيٕم٘مؾ أن يتٙمٚمؿ هذا 

 اًمٜم٤مس سمٛمقضمٌف اًمراوي ًمٙمتٌف أن اعمتنمب ًمٗم٘مف أيب طمٜمٞمٗم٦م اًم٘م٤ميض سملم

يٓمٕمـ ذم إُم٤مُمف اًمذي ي٘مٚمده وحيٙمؿ سملم اًمٜم٤مس سمآرائف ويٗمتل سم٘مقًمف ويًٜمد 

 يمتٌف ويٚم٘مٜمٝم٤م ًمٚمٓمٚم٦ٌم قمٜمده.

سمـ اوًمٙمـ اعم١مًمػ يقرد سمًٜمد ومٞمف أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًمٌٖمقي اًمذي ىم٤مل ومٞمف 

قمدي اًمٜم٤مس أهؾ اًمٕمٚمؿ واعمِم٤ميخ جمٛمٕمقن قمغم وٕمٗمف يمام ذم طم٤مؿمٞم٦م شم٤مريخ 

اًم٘م٤ميض أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمٞمًك اًمؼميت ـمٕمٜمف ذم أيب طمٜمٞمٗم٦م  سمٖمداد قمـ

پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ  ﴿ووصٗمف سم٤معمِمئقم 
وم٤مإلُم٤مم إقمٔمؿ ُمـ أهؾ اهلل اًمذيـ ؾمٕمدت مهؿ اًمدٟمٞم٤م وؾمٕمدت مهؿ  ﴾ٿ

 اًمٌنمي٦م.

وهذا يمذب قمغم اًم٘م٤ميض اًمؼميت احلٜمٗمل ومٞم٤م ؾمٌح٤من اهلل واٟمٔمر ُم٤م 

 اعمٗمْمقح.شمّمٜمع اًمٕمداوة أهن٤م شمقىمع ص٤مطمٌٝم٤م ذم اًمٙمذب 

 أسد بن موسى: -64
أىمقل أؾمد سمـ ُمقؾمك صدوق يٖمرب وومٞمف ٟمّم٥م ُمـ اًمت٤مؾمٕم٦م ُم٤مت 

ؾمٜم٦م اصمٜمتل قمنمة وًمف صمامٟمقن ُمـ رضم٤مل اًمٌخ٤مري شمٕمٚمٞم٘م٤م وأيب داود 

سمـ طمجر وىمد ٟم٘مؾ اواًمٜم٤ًمئل واٟمٔمر اًمتٝمذي٥م واًمت٘مري٥م يمالمه٤م ًمٚمح٤مومظ 



335 

 

اؾمتتٞم٥م اعم١مًمػ هٜم٤م ُم٤م رواه اخلٓمٞم٥م سمًٜمده إمم أؾمد سمـ ُمقؾمك أٟمف ىم٤مل: 

أسمق طمٜمٞمٗم٦م ُمرشملم وىمد أـم٤مل اخلٓمٞم٥م ذم ذيمر اًمرواي٤مت اًمداًم٦م قمغم اؾمتت٤مسم٦م 

أيب طمٜمٞمٗم٦م وسمٕمض اًمرواي٤مت ُمٓمٚم٘م٦م ٓ شمٌلم مم٤م اؾمتتٞم٥م وسمٕمْمٝم٤م ُمٗمنة أٟمف 

اؾمتتٞم٥م ُمـ اًمٙمٗمر أو اًمزٟمدىم٦م وأؾم٤مٟمٞمد شمٚمؽ اًمرواي٤مت ٓ شمًٚمؿ ُمـ ُمٖم٤مُمز 

ٗمٞم٦م أٟمٗمًٝمؿ  وىمد ذيمر احلٜموُمٓم٤مقمـ ومّمٚمٝم٤م اًمٕمالُم٦م اًمٙمقصمري رمحف اهلل

 .ؾمتت٤مسم٦م ومخذ سمٞم٤مهن٤م ُمـ يمت٥م احلٜمٗمٞم٦م ًمتٕمرف طم٘مٞم٘م٦م إُمرىمّم٦م آ

ث سمـ أيب اًمٕمقام احل٤مومظ قمـ احلًـ سمـ مح٤مد ؾمج٤مده ىم٤مل طمدصمٜم٤م  طمدَّ

أسمق ىمٓمـ قمٛمرو سمـ اهلٞمثؿ اًمٌٍمي ىم٤مل: أردت اخلروج إمم اًمٙمقوم٦م وم٘مٚم٧م 

ًمِمٕم٦ٌم ُمـ شمٙم٤مشم٥م سم٤مًمٙمقوم٦م؟ ىم٤مل أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م وؾمٗمٞم٤من اًمثقري وم٘مٚم٧م ايمت٥م 

  إًمٞمٝمام ومٙمت٥م وست إمم اًمٙمقوم٦م وؾم٠مًم٧م قمـ أؾمـ اًمرضمٚملم وم٘مٞمؾ زم

أسمق طمٜمٞمٗم٦م ومدومٕم٧م إًمٞمف اًمٙمت٤مب وم٘م٤مل يمٞمػ أظمل أسمق سمًٓم٤مم؟ وم٘مٚم٧م سمخػم 

ومٚمام ىمرأ اًمٙمت٤مب ىم٤مل ُم٤م قمٜمدٟم٤م ومٚمؽ ُمٌذول وُم٤م قمٜمد همػمٟم٤م وم٤مؾمتٕمـ سمٜم٤م 

 ٟمٕمٞمٜمؽ.

وُمْمٞم٧م إمم اًمثقري ومدومٕم٧م إًمٞمف يمت٤مسمف وم٘م٤مل زم ُمثؾ ُم٤م ىم٤مل أسمق 

٧م ًمف رء يروى قمٜمؽ شم٘مقل إن أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م اؾمتتٞم٥م ُمـ اًمٙمٗمر طمٜمٞمٗم٦م وم٘مٚم

ُمرشملم أهق اًمٙمٗمر اًمذي هق ود اإليامن؟ وم٘م٤مل ُم٤م ؾم٠مًمٜمل قمـ هذه اعم٠ًمًم٦م 

أطمد همػمك ُمٜمذ شمٙمٚمٛم٧م مه٤م وـم٠مـم٠م رأؾمف صمؿ ىم٤مل ٓ وًمٙمـ دظمؾ واصؾ 

ًمٞمف مج٤مقم٦م وم٘م٤مًمقا ًمف إن ه٤م هٜم٤م رضماًل ٓ يٙمٗمر إاًمِم٤مري إمم اًمٙمقوم٦م ومج٤مء 

ٕمٜمقن أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م ومٌٕم٨م حييه وىم٤مل ي٤م ؿمٞمخ إٟمؽ ٓ شمٙمٗمر أهؾ اعمٕم٤ميص ي

أهؾ اعمٕم٤ميص ىم٤مل هق ُمذهٌل ىم٤مل إن هذا يمٗمر وم٢من شم٧ٌم ىمٌٚمٜم٤مك وإن أسمٞم٧م 

 ىمتٚمٜم٤مك ىم٤مل ُمؿ أشمقب ىم٤مل ُمـ هذا ىم٤مل أٟم٤م شم٤مئ٥م ُمـ اًمٙمٗمر.

صمؿ ظمرج ومج٤مءت مج٤مقم٦م ُمـ أصح٤مب اعمٜمّمقر وم٠مظمرضم٧م واصالً 

قر ظمٚمقة ومدظمٚمٝم٤م ومج٤مءت قمـ اًمٙمقوم٦م ومٚمام يم٤من سمٕمد ُمدة وضمد ُمـ اعمٜمّم

شمٚمؽ اجلامقم٦م وم٘م٤مًم٧م إن اًمرضمؾ اًمذي شم٤مب ىمد راضمع ىمقًمف ومٌٕم٨م وم٠مطميه 

وم٘م٤مل ي٤م ؿمٞمخ سمٚمٖمٜمل أٟمؽ راضمٕم٧م ُم٤م يمٜم٧م شم٘مقل وم٘م٤مل وُم٤م هق وم٘م٤مل إٟمؽ ٓ 
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شمٙمٗمر أهؾ اعمٕم٤ميص وم٘م٤مل هق ُمذهٌل ىم٤مل وم٢من هذا قمٜمدٟم٤م يمٗمر وم٢من شم٧ٌم ُمٜمف 

طمتك يًتت٤مب صمالث سمٞم٧م ىمتٚمٜم٤مك ىم٤مل واًمنماة ٓ ي٘متٚمقن أىمٌٚمٜم٤مك وإن 

ُمرات ىم٤مل ُمؿ أشمقب ىم٤مل ُمـ اًمٙمٗمر ىم٤مل وم٢مين شم٤مئ٥م ُمـ اًمٙمٗمر ومٝمذا هق 

 ا.هـٞم٥م ُمٜمف تاًمٙمٗمر اًمذي اؾمت

وذم هذا اخلؼم اًمّمحٞمح اًمذي رواه اًمث٘م٤مت إصم٤ٌمت اًم٘مقل اًمٗمّمؾ 

ذم ىمْمٞم٦م اؾمتت٤مسم٦م اإلُم٤مم إقمٔمؿ واهلل ؾمٌح٤مٟمف طمًٞم٥م ُمـ حي٤مول شمِمقيف 

٠مظمٚمقىم٤مت وأيم٤مذي٥م وأؾم٤مٟمٞمد ُمٓمٕمقٟم٦م ؾمٛمٕم٦م اإلُم٤مم إقمٔمؿ وم٘مٞمف اعمٚم٦م سم

 ٟم٠ًمل اهلل شمٕم٤ممم اًمًالُم٦م.

 أيوب السختياني: -66
 ُمـ اًمًٜم٦م: 488صـ 4ىم٤مل قمٌداهلل سمـ أمحد رمحف اهلل ج

طمدصمٜمل حمٛمد سمـ قمٌداهلل اعمخرُمل طمدصمٜم٤م ؾمٕمٞمد سمـ قم٤مُمر ىم٤مل:  -4

ؾمٛمٕم٧م ؾمالم سمـ أيب ُمٓمٞمع ي٘مقل يمٜم٧م ُمع أيقب اًمًختٞم٤مين ذم اعمًجد 

ىمٌؾ ٟمحقه ومٚمام رآه أيقب ىم٤مل ٕصح٤مسمف: ىمقُمقا سمٜم٤م ٠مق طمٜمٞمٗم٦م وماحلرام ومرآه أسم

 ىمقُمقا ٓ يٕمدٟم٤م سمجرسمف. فٓ يٕمدٟم٤م سمجرسم

 :205صـ 4ىم٤مل حمٛمد سمـ قمٌداهلل سمـ أمحد ذم اًمًٜم٦م ج

طمدصمٜم٤م إسمراهٞمؿ طمدصمٜم٤م ؾمٕمٞمد سمـ قم٤مُمر سمـ ؾمالم سمـ أيب ُمٓمٞمع  -2

ٟم٤م ىم٤مل: يمٜم٤م ذم طمٚم٘م٦م أيقب سمٛمٙم٦م ومٌٍم سم٠ميب طمٜمٞمٗم٦م وم٘م٤مل ىمقُمقا ٓ يٕمد

 سمجرسمف.

 :794صـ 2ىم٤مل اًمٗمًقي رمحف اهلل ذم اعمٕمروم٦م واًمت٤مريخ ج

طمدصمٜمل حمٛمد سمـ قمٌداهلل طمدصمٜم٤م ؾمٕمٞمد سمـ قم٤مُمر قمـ ؾمالم قمـ  -3

أيب ُمٓمٞمع ىم٤مل: يمٜم٧م ُمع أيقب ذم اعمًجد احلرام ىم٤مل ومرآه أسمق طمٜمٞمٗم٦م وم٠مىمٌؾ 

 ٟمحقه ىم٤مل ومٚمام رآه أىمٌؾ ٟمحقه ىم٤مل ٕصح٤مسمف ىمقُمقا ٓ يٕمدٟم٤م سم٤مجلرسمف.

 :785صـ 2قي ذم اعمٕمروم٦م واًمت٤مريخ جىم٤مل اًمٗمً

طمدصمٜم٤م أسمق سمٙمر سمـ ظمالد ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م قمٌداًمرمحـ سمـ ُمٝمدي  -4

ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م مح٤مد سمـ زيد ي٘مقل ؾمٛمٕم٧م أيقب ي٘مقل: وذيمر أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م وم٘م٤مل 



337 

 

 يريد أن يٓمٗمئقا ٟمقر اهلل سم٠مومقاهٝمؿ وي٠مسمك اهلل إٓ أن يتؿ ٟمقره.

 :447صـ 43ىم٤مل اخلٓمٞم٥م رمحف اهلل ج

 أسمق سمٙمر أمحد سمـ احلًـ احلؼمي وأسمق اًم٘م٤مؾمؿ أظمؼمٟم٤م اًم٘م٤ميض -5

قمٌداًمرمحـ سمـ حمٛمد اًمناج وأسمق ؾمٕمٞمد حمٛمد سمـ ُمقؾمك اًمّمػمُمل ىم٤مًمقا 

سمق اًمٕم٤ٌمس حمٛمد سمـ يٕم٘مقب إصؿ طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ إؾمح٤مق أطمدصمٜم٤م 

اًمّم٤مهم٤مين طمدصمٜم٤م ؾمٕمٞمد سمـ قم٤مُمر طمدصمٜم٤م ؾمالم سمـ أيب ُمٓمٞمع ىم٤مل يم٤من أيقب 

سمق طمٜمٞمٗم٦م وم٠مىمٌؾ ٟمحقه ومٚمام رآه أيقب ىمد أىمٌؾ ىم٤مقمدًا ذم اعمًجد احلرام ومرآه أ

 ٟمحقه ىم٤مل ٕصح٤مسمف ىمقُمقا ٓ يٕمدٟم٤م سمجرسمف ىمقُمقا وم٘م٤مُمقا ومتٗمرىمقا.

ُمدار اخلؼم إول واًمث٤مين واًمث٤مًم٨م واخل٤مُمس قمغم ؾمٕمٞمد سمـ قم٤مُمر 

وؾمالم سمـ أيب ُمٓمٞمع ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمٙمقصمري رمحف اهلل ذم ؾمٕمٞمد سمـ قم٤مُمر وذم 

  ا.هـأيب طم٤مشمؿ طمديثف سمٕمض اًمٖمٚمط يمام ىم٤مل اسمـ 

أىمقل: وقم٤ٌمرة اسمـ أيب طم٤مشمؿ يمام ذم شمرمج٦م ؾمٕمٞمد سمـ قم٤مُمر ُمـ هتذي٥م 

يمام يكم: وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ يم٤من رضماًل  344صـ 3اًمتٝمذي٥م ٓسمـ طمجر جمٚمد

 ا.هـص٤محل٤م ويم٤من ذم طمديثف سمٕمض اًمٖمٚمط وهق صدوق 

ـ طم٤ٌمن يم٤من دء إظمذ ٓ جيقز وؾمالم سمـ أيب ُمٓمٞمع ىم٤مل ومٞمف اسم

 ٟمٗمرد.طمتج٤مج سمف إذا اآ

وىم٤مل احل٤ميمؿ ُمٜمًقب إمم اًمٖمٗمٚم٦م وؾمقء احلٗمظ ٟم٘مؾ هذا قمـ اسمـ 

 .575صـ3احل٤مومظ ذم اًمتٝمذي٥م جمٚمدوطم٤ٌمن واحل٤ميمؿ 

وهذا اإلؾمٜم٤مد ٓ ي٘مقى عمٕم٤مرو٦م ُم٤م صح قمـ أيقب رمحف اهلل ُمـ 

 اًمثٜم٤مء قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م.

سمـ قمٌد اًمؼم رمحف اهلل ذم آٟمت٘م٤مء قمـ أيب يٕم٘مقب ىم٤مل: اوم٘مد أظمرج 

ٗمص قمٛمر سمـ ؿمج٤مع احلٚمقاين ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قمكم سمـ قمٌداًمٕمزيز طمدصمٜم٤م أسمق طم

ىم٤مل: طمدصمٜم٤م قم٤مرم ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م مح٤مد سمـ زيد ي٘مقل: أردت احل٩م وم٠مشمٞم٧م 

أيقب أودقمف وم٘م٤مل: سمٚمٖمٜمل أن وم٘مٞمف أهؾ اًمٙمقوم٦م أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م يريد احل٩م وم٢مذا 

 495صـ ا.هـًم٘مٞمتف وم٤مىمرئف ُمٜمل اًمًالم 
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قمٜمف ُمع أٟمف أيمؼم وأيقب اًمًختٞم٤مين اًمٌٍمي ًم٘مل أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م وأظمذ 

وروى أسمق طمٜمٞمٗم٦م ريض اهلل قمٜمف قمـ  404ُمٜمف يمام ذم قم٘مقد اجلامن صـ

أيقب ضم٤مء ذم شمٜمًٞمؼ اًمٜمٔم٤مم ذم ُمًٜمد اإلُم٤مم ًمٚمِمٞمخ حمٛمد سمـ طمًـ 

اًمًٜمٌٝمكم ذم ذيمر قمداد ُمِم٤ميخ أيب طمٜمٞمٗم٦م سمال واؾمٓم٦م أيقب اًمًختٞم٤مين 

اًمٌٍمي راضمع أسمق طمٜمٞمٗم٦م إُم٤مم إئٛم٦م ًمٚمٕمالُم٦م وهٌل هم٤موضمل 

 .59و58صـ

وأيقب اًمًختٞم٤مين صم٘م٦م طمج٦م ُمـ يم٤ٌمر اًمٗم٘مٝم٤مء اًمٕم٤ٌمد ُمـ اخل٤مُم٦ًم 

 ىم٤مل ومٞمف ؿمٕم٦ٌم: ُم٤م رأي٧م ُمثٚمف يم٤من ؾمٞمد اًمٗم٘مٝم٤مء ظمرج ًمف إئٛم٦م اًمًت٦م.

وصمٜم٤مء أيقب قمغم إُم٤مُمٜم٤م ُمذيمقر يمذًمؽ ذم شم٤مريخ اخلٓمٞم٥م ٟمٗمًف ومٗمل 

قمـ مح٤مد سمـ زيد ىم٤مل: أردت احل٩م وم٠مشمٞم٧م أيقب  344صـ 43اعمجٚمد 

أن اًمرضمؾ اًمّم٤مًمح وم٘مٞمف أهؾ اًمٙمقوم٦م يٕمٜمل أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م  أودقمف وم٘م٤مل: سمٚمٖمٜمل

 حي٩م اًمٕم٤مم وم٢مذا ًم٘مٞمتف وم٤مىمرئف ُمٜمل اًمًالم.

وًمٙمـ اعم١مًمػ مل يٜم٘مؾ هذا قمـ اخلٓمٞم٥م ومام أدري ُم٤م اًمذي ُمٜمٕمف 

 اجلٝمؾ أم اًمتٕمّم٥م واهلقى.

سمـ قمٌد اًمؼم قمـ مح٤مد سمـ زيد ىمقًمف: واهلل إين ٕطم٥م أسم٤م اوأظمرج 

زيد قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م أطم٤مدي٨م يمثػمة اٟمٔمر  طمٜمٞمٗم٦م حلٌف ٕيقب وروى مح٤مد سمـ

د سمف ُم٘مٌؾ صحٞمٗمتف ُمـ هذا اًمثٜم، 204آٟمت٘م٤مء صـ ٤مء اًمٕمٓمر ُمـ وم٠ميـ ُم٤م ؾمقَّ

طمؽمام اًمٙمٌػم وهذا احل٥م اجلٚمٞمؾ ُمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م أيقب ٕيب طمٜمٞمٗم٦م وآ

 ٕيقب ريض اهلل قمٜمٝمام.

أُم٤م اخلؼم اًمراسمع وم٢مٟمف ذم اًمدوم٤مع قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م ٓ ًمٚمٓمٕمـ ومٞمف يمام ومٝمؿ 

عم١مًمػ ومٝمذا أيقب ريض اهلل قمٜمف ذيمر أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م قمٜمده أي سمًقء وم٘م٤مل: رادًا ا

قمغم اًمٓم٤مقمٜملم ذم اإلُم٤مم إقمٔمؿ سم٘مقًمف: يريدون أن يٓمٗمئقا ٟمقر اهلل 

 سم٠مومقاهٝمؿ وي٠مسمك اهلل إٓ أن يتؿ ٟمقره.

وه٤م ٟمحـ ٟم٘مقل ًمٚمٛم١مًمػ أردت سمٛم١مًمٗمؽ إـمٗم٤مء ٟمقر اهلل وي٠مسمك اهلل 

 إٓ أن يتؿ ٟمقره.
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 لمفضل:بشر بن ا -61
وٟم٘مؾ قمـ اًمٗمًقي ذم اعمٕمروم٦م واًمت٤مريخ طمدصمٜم٤م ؾمٚمٞمامن سمـ طمرب 

 –ىم٤مل: طمدصمٜم٤م ُمٕم٤مذ سمـ ُمٕم٤مذ قمـ سمنم سمـ اعمٗمْمؾ ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م 

أي وىمد ؾمئؾ قمـ اُمرأة ُمـ احلل هل٤م همالم ومج٤مُمٕمٝم٤م دون اًمٗمرج ومْم٤مع اعم٤مء 

ؿ ذم ومرضمٝم٤م ومحٛمٚم٧م ُم٤م طمٞمٚمتف ىم٤مل هل٤م قمٛم٦م ىم٤مًمقا ٟمٕمؿ ىم٤مل ومٚمتٝمٌف ًمٕمٛمتٝم٤م صم

شمزوضمٝم٤م ُمٜمف وم٢مذا أمل قمـ جم٤مًمتف يمذا سم٤مٕصؾ وًمٕمؾ صقاسمف ومٚمؿ أقمد إمم 

 جم٤مًمًتف. 

وأىمقل: ُم٤مذا قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م ريض اهلل قمٜمف أن شمريمف سمنم سمـ اعمٗمْمؾ 

عم٠ًمًم٦م وم٘مٝمٞم٦م أومتك ومٞمٝم٤م أسمق طمٜمٞمٗم٦م ومتقى ُمقاوم٘م٦م ٕصقل اًمنميٕم٦م اًمٖمراء ومل 

 يٗم٘مف سمنم سمـ اعمٗمْمؾ شمٚمؽ اإلضم٤مسم٦م.

٤م اًمزواج ُمـ قمٌده٤م ومٕمٚمٛمٝمؿ اإلُم٤مم إقمٔمؿ اعمخرج وم٤معمرأة ٓ حيؾ هل

ًمٚمتقصؾ ًمٚمزواج وهٌتف ًمٕمٛمتٝم٤م ومخرج قمـ ُمٚمٙمٝم٤م ومتزوضم٧م سمف وٓ متٜمع 

احلرة ُمـ اًمزواج ُمـ اًمٕمٌد واحلٌؾ ُمـ اًمزٟم٤م ٓ يٛمٜمع صح٦م اًمٕم٘مد وإن يم٤من 

اًمٕم٤مىمد هق اًمزاين مل يٛمتٜمع ُمـ مج٤مع اعمٕم٘مقدة احل٤مُمؾ ُمٜمف ومام هل ُمِمٙمٚم٦م 

ل شمٕمٚمٞمٛمف ًمٚم٤ًمئؾ ـمري٘م٦م اًمتخٚمص ُمـ اعم٠مزق سمام يقاومؼ اإلُم٤مم إقمٔمؿ أه

اًمنميٕم٦م سمدون إسمٓم٤مل طمؼ وإطم٘م٤مق سم٤مـمؾ وىمد ٟمدسمٜم٤م اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م إمم 

 ختٚمٞمص اًمٜم٤مس ُمـ اعم٠مزق سمام يقاومؼ اًمنميٕم٦م اًمٖمراء.
 

يل مكة والد حمزة الراوي  -61 الحارث بن عمير أبو البصري نز
 عنه هنا:

ٛمٞمدي طمدصمٜم٤م محزة سمـ احل٤مرث ُمقمم وٟم٘مؾ قمـ اًمٗمًقي طمدصمٜم٤م أسمق سمٙمر احل

قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب قمـ أسمٞمف ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رضماًل ي٠ًمل أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م ذم اعمًجد 

احلرام قمـ رضمؾ ىم٤مل أؿمٝمد أن اًمٙمٕم٦ٌم طمؼ وًمٙمـ ٓ أدري هل هذه أم ٓ؟ 

وم٘م٤مل ُم١مُمـ طم٘م٤ًم وؾم٠مًمف قمـ رضمؾ ىم٤مل أؿمٝمد أن حمٛمد سمـ قمٌداهلل ٟمٌل 

 م ٓ؟ ىم٤مل ُم١مُمـ طم٘م٤م.وًمٙمـ ٓ أدري هق اًمذي ىمؼمه ذم اعمديٜم٦م أ
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 ىم٤مل أسمق سمٙمر واحلٛمٞمدي وُمـ ىم٤مل هذا وم٘مد يمٗمر.

ىمقل شم٘مدم سمٞم٤من طم٤مل احلٛمٞمدي وقمداوشمف ٕيب طمٜمٞمٗم٦م وشمٕمّمٌف قمٚمٞمف أ

وُمـ يم٤من هذا طم٤مًمف ٓ شم٘مٌؾ ؿمٝم٤مدشمف ىم٤مل اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل ريض اهلل قمٜمف ذم 

إم سمرد ؿمٝم٤مدة أهؾ اًمٕمّمٌٞم٦م وسح أن اًمٜم٤مس يمٚمٝمؿ قم٤ٌمد اهلل شمٕم٤ممم ٓ 

أطمد ُمٜمٝمؿ ُمـ قمٌقديتف وأطم٘مٝمؿ سم٤معمح٦ٌم أـمققمٝمؿ ًمف وأطم٘مٝمؿ ُمـ  خيرج

 أهؾ ـم٤مقمتف سم٤مًمٗمْمٞمٚم٦م أٟمٗمٕمٝمؿ جلامقم٦م اعمًٚمٛملم ُمـ إُم٤مم قمدل أو قم٤ممل جمتٝمد 

 أو ُمٕملم ًمٕم٤مُمتٝمؿ وظم٤مصتٝمؿ.

وىمد مجع اهلل شمٕم٤ممم اًمٜم٤مس سم٤مإلؾمالم وٟمًٌٝمؿ إًمٞمف وهق أذف 

محف اهلل سمٕمد أن ذيمر أٟم٤ًممهؿ ومٛمـ أطم٥م اُمرءا وَمْٚمٞمُِح٥مَّ قمٚمٞمف إمم أن ىم٤مل ر

اًمٓمٕمـ ذم اًمٜم٥ًم واًمٕمّمٌٞم٦م واًمٌٖمْم٦م قمغم اًمٜم٥ًم إن سمٖمض اعمرء ًمرضمؾ 

 ا.هـاًمِمٝم٤مدة ذه اًمٕمّمٌٞم٦م اعمحْم٦م اًمتل شمرد مه٤م ٕٟمف ُمـ سمٜمل ومالن ومٝم

 ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمٙمقصمري سمٕمد ٟم٘مٚمف يمالم اًمِم٤مومٕمل أقماله ُم٤م ٟمّمف:

ورد ؿمٝم٤مدة اعمرء إؾم٘م٤مط ًمف ُمـ قمداد إطمٞم٤مء وُمـ مجع يمٚمامت 

ٛمٞمدي ذم أيب طمٜمٞمٗم٦م ذم صٕمٞمد واطمد يٜمٙمِمػ ًمف اًمٖمٓم٤مء قمـ ٟمقع احل

قمّمٌٞمتف ٟم٠ًمل اهلل اًمًؽم وًمٞمٙمـ هذا قمغم ذيمر ُمٜمؽ يمٚمام شمٙمرر ذيمر 

احلٛمٞمدي ذم اًمٙمت٤مب أي ذم أؾم٤مٟمٞمد اعمث٤مًم٥م اًمتل ؾم٤مىمٝم٤م اخلٓمٞم٥م ذم أيب 

أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م ُمع ُم٤م ؿمٝمر قمٜمف ُمـ اًمتٜم٤مهل ذم اًمٕم٤ٌمدة وُمـ يٌٖمض  –طمٜمٞمٗم٦م 

ًمديـ وٟمٗمع اًمٕم٤مُم٦م واخل٤مص٦م سمحٞم٨م ٓ يًتٓمٞمع اعمٜمّمػ أن وٟمنم اًمٗم٘مف ذم ا

ُيٚمزَّ ُمٕمف ذم ىمرن أطمدًا ُمـ أئٛم٦م اًمٗم٘مف ذم شمٚمؽ اخلّم٤مل يٙمقن أُمره أظمٓمر ُمـ 

 ا.هـرد اًمِمٝم٤مدة واهلل طمًٞم٥م اعمتٕمّمٌلم 

واحل٤مرث سمـ قمٛمػم خمتٚمػ ومٞمف واجلرح ُم٘مدم ىم٤مل اًمذهٌل ذم ُمٞمزان 

طم٤ٌمن ىم٤مل ذم اًمْمٕمٗم٤مء روى سمـ ااإلقمتدال: وُم٤م أراه إٓ سملم اًمْمٕمػ وم٢من 

قمـ إصم٤ٌمت إؿمٞم٤مء اعمقوققم٤مت وىم٤مل احل٤ميمؿ روى قمـ محٞمد وضمٕمٗمر 

وذم هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ٓسمـ طمجر ىم٤مل  ا.هـطم٤مدي٨م ُمقوققم٦م أاًمّم٤مدق 

سمـ ظمزيٛم٦م أٟمف ىم٤مل اأزدي وٕمٞمػ ُمٜمٙمر احلدي٨م وٟم٘مؾ اسمـ اجلقزي قمـ 
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 احل٤مرث سمـ قمٛمػم يمذاب.

اًمدٟمٞم٤م ، وحمدث وهٙمذا شمٙمقن إؾم٤مٟمٞمد اًمّمح٤مح قمٜمد ُمًٜمد 

 اًمدي٤مر!!!

صمؿ يمٞمػ يتّمقر أن يٜمٓمؼ أسمق طمٜمٞمٗم٦م سمٛمثؾ ذًمؽ اًمٙمٗمر اًمٍماح وأيـ 

ذم اعمًجد احلرام سمدون أن يروى ذًمؽ قمٜمف إٓ راو واطمد هق احل٤مرث سمـ 

قمٛمػم وأيـ اًمٜم٤مس ذم احلرم قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م وهق يتٗمقه سمٛمثؾ ذًمؽ اًمٙمالم 

اعمًجد احلرام  ويمٞمػ أومٚم٧م أسمق طمٜمٞمٗم٦م ُمـ قمٚمامء قمٍمه وهق يٜمٓمؼ ذم

سمٛمثؾ ذًمؽ اًمٙمٗمر اًمِمٜمٞمع هذا هق اًمٙمذب اعمٙمِمقف وطم٤مؿم٤م أن يّمدر ُمثؾ 

سمـ أيب اًمٕمقام سمًٜمده إمم اهذا اًمٙمالم ُمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م اًمذي ىم٤مل يمام روى 

احلًـ سمـ أيب ُم٤مًمؽ قمـ أيب يقؾمػ قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م أٟمف ىم٤مل ًمق أن رضمالً 

ٓم٠م ُمٜمف أٟمف سمذًمؽ صغم يريد سمّمالشمف إمم همػم اًمٙمٕم٦ٌم ومقاومؼ اًمٙمٕم٦ٌم قمغم اخل

 ا.هـيم٤مومر وُم٤م رأي٧م أطمدًا ُمٜمٝمؿ يٜمٙمر ذًمؽ 

وًمئـ ؾمٚمٛمٜم٤م ضمدًٓ صح٦م رواي٦م احلٛمٞمدي اعمذيمقرة وٓ شمّمح 

يامن اإلمج٤مزم يم٤مف ذم ومٛمحٛمٚمٝم٤م أن اإلُم٤مم ىمد يٙمقن ٟمٓمؼ سمام يٗمٞمد أن اإل

سمتداء صمؿ يتٕمٚمؿ اعم١مُمـ وضمقسم٤م قمٞمٜمٞم٤م اإليامن اًمتٗمّمٞمكم ؿمٞمئ٤م ومِمٞمئ٤م وم٠مسم٤مح آ

شمٖمٞمػم اًمرواي٦م إمم ُم٤م ؿم٤مء شمِمٜمٞمٕم٤م قمغم اإلُم٤مم ُمتًؽما سم٤مًمرواي٦م  اًمراوي ًمٜمٗمًف

سمـ طمزم ذم اًمٗمّمؾ وم٢من ىم٤مل ىم٤مئؾ ومام شم٘مقًمقن ومٞمٛمـ ىم٤مل أٟم٤م اسم٤معمٕمٜمك ىم٤مل 

أؿمٝمد أن حمٛمدًا رؾمقل اهلل وٓ أدري أهق ىمرر أم متٞمٛمل أم وم٤مرد وٓ 

هؾ يم٤من سم٤محلج٤مز أم سمخراؾم٤من وٓ أدري أطمل هق أم ُمٞم٧م وٓ أدري ًمٕمٚمف 

ا اًمرضمؾ احل٤مض أم همػمه؟ ىمٞمؾ ًمف إن يم٤من ضم٤مهاًل ٓ قمٚمؿ قمٜمده سمٌمء هذ

ُمـ إظم٤ٌمر واًمًػم مل ييه ذًمؽ ؿمٞمئ٤م ووضم٥م شمٕمٚمٞمٛمف وم٢مذا قمٚمؿ وصح 

قمٜمده احلؼ وم٢من قم٤مٟمد ومٝمق يم٤مومر طمالل دُمف وُم٤مًمف حمٙمقم قمٚمٞمف سمحٙمؿ اعمرشمد 

ُمـ ٟمٕمؿ ويمثػمًا  قمز وضمؾوىمد قمٚمٛمٜم٤م أن يمثػما ممـ يتٕم٤مـمك اًمٗمتٞم٤م ذم ديـ اهلل 

وٓ أيـ يم٤من وٓ ذم أي سمٚمد يم٤من ط اًمّم٤محللم ٓ يدري يمؿ عمقت اًمٜمٌل 

 اهلل أرؾمٚمفويٙمٗمٞمف ُمـ يمؾ ذًمؽ إىمراره سم٘مٚمٌف وًم٤ًمٟمف أن رضماًل اؾمٛمف حمٛمد 
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 .ا.هـ اًمديـ مهذا ًمٞمٜم٤مإشمٕم٤ممم 
وىمد شمٗمٜمـ ظمّمقم اإلُم٤مم إقمٔمؿ ذم إيراد هذه اًم٘مّم٦م وشمٜمقيٕمٝم٤م 

٥م ُم٤م رووه ذم هذا اًم٤ٌمب يٕمرف ذًمؽ ُمـ ـم٤مًمع شم٤مريخ اخلٓمٞم٥م وُمـ قمجٞم

ُم٤م أظمرضمف اخلٓمٞم٥م قمـ حمٛمد سمـ احلًلم سمـ اًمٗمْمؾ اًم٘مٓم٤من أظمؼمٟم٤م 

قمٌداهلل سمـ ضمٕمٗمر سمـ درؾمتقيف طمدصمٜم٤م يٕم٘مقب سمـ ؾمٗمٞم٤من طمدصمٜمل قمكم سمـ 

قمثامن سمـ ٟمٗمٞمؾ طمدصمٜم٤م أسمق ُمًٝمر طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ محزة وؾمٕمٞمد يًٛمع أن أسم٤م 

اهلل مل أر سمذًمؽ سم٠مؾم٤م طمٜمٞمٗم٦م ىم٤مل ًمق أن رضمال قمٌد هذه اًمٜمٕمؾ يت٘مرب مه٤م إمم 

 وم٘م٤مل ؾمٕمٞمد هذا اًمٙمٗمر ساطم٤م.

ىم٤مل اًمٙمقصمري رمحف اهلل سمٕمد إيراد هذه احلٙم٤مي٦م أىمقل: أن ٟمحـ أُم٤مم 

ظمّمقم و٤مع صقامهؿ ذم اصٓمٜم٤مع ُم٤م يٗمؽمون سمف قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م هؾ رأى 

ل قمٜمف أسمق طمٜمٞمٗم٦م ومٞمًتّمقسمف؟ ٠مأطمد ذم اًمٕم٤ممل ؿمخّم٤م يٕمٌد اًمٜمٕمؾ طمتك يً

ٞم٤م إمم قم٤ٌمدة اًمٜمٕمؾ؟ وىمد اختذه ؿمٓمر إُم٦م وهؾ يم٤من أسمق طمٜمٞمٗم٦م داقم

اعمحٛمدي٦م إُم٤مُم٤م ٕٟمٗمًٝمؿ ذم اًمديـ قمغم شمٕم٤مىم٥م اًمدهقر ومٞم٤م جم٤مٟملم اًمتٕمّم٥م 

ِزُٟمْقْا ىمقًمٙمؿ ىمٌؾ أن شمدوٟمقه ًمتجٕمٚمقه ٟمٙم٤مي٦م ذم أيب طمٜمٞمٗم٦م وأصح٤مسمف وإٟمام 

شمًجٚمقن ُمثؾ ذًمؽ اهلذي٤من ُمٞمزاٟم٤م يٕمرف سمف ُمٌٚمغ ؾم٘مقـمٙمؿ ذم اًمٕم٘مؾ 

ُم٤مم أصح٤مب اعمذاه٥م وهذا فم٤مهر ضمدا سمحٞم٨م يٖمٜمل واًمديـ أُم٤مم إُمؿ وأ

سمـ اقمـ اًمٙمالم ذم اًمًٜمد وُمع ذًمؽ ٟمتؼمع وٟم٘مقل قمٌداهلل سمـ ضمٕمٗمر هق 

درؾمتقيف يم٤من حيدث قمٛمـ مل يدريمف ٕضمؾ درهيامت ي٠مظمذه٤م وم٤مدومع إًمٞمف 

درمه٤م يّمٓمٜمع ًمؽ ُم٤م ؿمئ٧م ُمـ إيم٤مذي٥م وروايتف قمـ اًمدوري ويٕم٘مقب 

٤مئل ومٞمف ُمٕمروف وشمْمٕمػ يمقاهؾ ظم٤مص٦م ُمٜمٙمرة وىمقل اًمؼمىم٤مين واًمالًمٙم

اخلٓمٞم٥م وأذٟم٤مسمف قمـ محؾ أصم٘م٤مل اًمتُٝمؿ اًمتل ُريم٧ٌم قمغم أيمت٤مف هذا 

اإلظم٤ٌمري اهل٤مذي وىمد أيمثر اخلٓمٞم٥م قمـ قمٌداهلل سمـ ضمٕمٗمر هذا ضمد 

 اعمراد ٟم٘مٚمف ُمـ يمالم اًمٙمقصمري رمحف اهلل. ا.هـاإليمث٤مر 

 وأىمقل هذا اًمٙمالم ٓ يّمدر ُمـ قم٤مىمؾ ويمٗمك سمذًمؽ ردا.

 ذم اعمت٘مقًملم وىم٤مشمؾ اهلل اعمتٕمّمٌلم وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ اهلقى.وطمًٌٜم٤م اهلل 
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 الحسن بن صالح بن حي الهمذاني: -60
أىمقل أورد اعم١مًمػ ـمٕمـ احلًـ سمـ ص٤مًمح ذم أيب طمٜمٞمٗم٦م ٟم٘ماًل قمـ 

يمت٤مب اًمًٜم٦م اعمٜمًقب يمذسم٤ًم وزورًا ًمٕمٌد اهلل سمـ أمحد وىمد قمروم٧م طم٤مل 

 اًمٙمت٤مب وؾم٘مقـمف.

سمـ إزرق وىمد ؾمٌؼ اًمٙمالم اصمؿ ٟم٘مؾ قمـ اخلٓمٞم٥م سمًٜمد ومٞمف ُمثؾ 

 قمٚمٞمف.

وإين ٕقمج٥م ُمـ ُمثؾ هذه اًمٓمٕمقن مهذه إؾم٤مٟمٞمد وطم٤ٌمل اًمٙمذب 

 ىمّمػمة.

وم٤محلًـ سمـ ص٤مًمح سمـ طمل اهلٛمذاين ُمـ أطمًـ اًمٜم٤مس صمٜم٤مًء قمغم أيب 

طمٜمٞمٗم٦م ريض اهلل قمٜمف سمؾ هق ُمـ أصح٤مب أيب طمٜمٞمٗم٦م ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل ذم 

ًم٘مل أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م وأظمذ قمٜمف قم٘مقد اجلامن: احلًـ سمـ ص٤مًمح سمـ طمل اًمٙمقذم 

 ا.هـ

وصمٜم٤مء احلًـ سمـ ص٤مًمح قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م ُمذيمقر سم٢مؾمٜم٤مده ذم آٟمت٘م٤مء 

سمـ قمٌد اًمؼم وٟمّمف: ىم٤مل أي يٕم٘مقب طمدصمٜم٤م إؾمح٤مق سمـ أمحد اًمٚمح٤مومظ 

احلٚمٌل ىم٤مل طمدصمٜم٤م ؾمٚمٞمامن سمـ ؾمٞمػ وطمدصمٜم٤م أسمق حمٛمد اسمـ اعم٘مرئ ىم٤مٓ 

ٛمٕم٧م احلًـ سمـ طمدصمٜم٤م أمحد سمـ حيٞمك ىم٤مل طمدصمٜم٤م حيٞمك سمـ آدم ىم٤مل ؾم

ص٤مًمح ي٘مقل: يم٤من اًمٜمٕمامن سمـ صم٤مسم٧م ومٝمام قم٤معم٤م ُمتثٌت٤م ذم قمٚمٛمف إذا صح قمٜمده 

 مل يٕمده إمم همػمه.ط اخلؼم قمـ رؾمقل اهلل 

براهيم الجوزقاني الهمداني أبو عبدالله الحافظ: -62  الحسين بن إ
قم٘م٥م طمدي٨م ُمـ ـمريؼ أيب  444صـ2ىم٤مل ذم يمت٤مسمف إسم٤مـمٞمؾ ج

أسمق طمٜمٞمٗم٦م هذا ُمؽموك احلدي٨م وإسمراهٞمؿ مل طمٜمٞمٗم٦م: هذا طمدي٨م سم٤مـمؾ و

 يًٛمع ُمـ قم٤مئِم٦م ؿمٞمئ٤م.

 : وأسمق طمٜمٞمٗم٦م ُمؽموك احلدي٨م.474وىم٤مل صـ
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: واجلقزىم٤مين وٌط ذم 20جمٚمد 478ىم٤مل حم٘مؼ اًمًػم صـ أقول

إصؾ يمام وٌٓمف اسمـ ٟم٘مٓم٦م سمٗمتح اجلٞمؿ واًمراء ووٌٓمف اسمـ إصمػم سمْمؿ 

ًمزاي اعمٗمتقطم٦م ومل يْمٌط اجلٞمؿ وؾمٙمقن اًمقاو واًمراء أُم٤م ي٤مىمقت ومْمٌٓمف سم٤م

اسمـ طمجر ذم ًم٤ًمن اعمٞمزان  ٞمؿ ووٌٓم٧م سم٤مًمْمؿ وٌط اًم٘مٚمؿ ووٌٓمفاجل

وم٘م٤مل ضمقزىم٤من سمْمؿ اجلٞمؿ وؾمٙمقن اًمقاو سمٕمده٤م زاي صمؿ ىم٤مف... وٌٓمف 

اًمًٛمٕم٤مين وذيمر ُمـ أهٚمٝم٤م واطمدًا ومل يذيمر ص٤مطم٥م اًمؽممج٦م وىمد ذيمره اسمـ 

اًمذه٥م سم٤مًمزاي  وىمد ورد ذم شمذيمرة احلٗم٤مظ وؿمذرات ا.هـاًمٜمج٤مر ذم اًمذيؾ 

 ا.هـ 357و3/356واٟمٔمر شمٕمٚمٞمؼ اعمٕمٚمٛمل قمغم إٟم٤ًمب 

 4دٚمويمت٤مب إسم٤مـمٞمؾ ىم٤مل ومٞمف احل٤مومظ اًمذهٌل ذم ـمٌ٘م٤مت احلٗم٤مظ جم

: وهق حمتق قمغم أطم٤مدي٨م ُمقوققم٦م وواهٞم٦م واؾمتٗمدت ُمٜمف ُمع 4308صـ

 اعمراد  ا.هـأوه٤مم ومٞمف 

سمـ ا أُم٤م احلًلم سمـ إسمراهٞمؿ ومٝم٤مك شمرمجتف ُمـ ًم٤ًمن اعمٞمزان ًمٚمح٤مومظ

 طمجر ًمت٘مػ قمغم طم٘مٞم٘متف.

روي قمـ احل٤مومظ حمٛمد سمـ ـم٤مهر دضم٤مل ووع طمدي٨م صالة إي٤مم 

أسمٞمف ُمرومققم٤م وومٞمف )ُمـ سمًٜمد يم٤مًمِمٛمس إمم ُم٤مًمؽ قمـ اًمزهري قمـ ؾم٤ممل قمـ 

صمٜملم أرسمع ريمٕم٤مت أقمٓم٤مه اهلل ىمٍمًا ومٞمف أًمػ أًمػ طمقراء( صغم يقم آ

 ا.هـ

ؿمؽ وىمد ىم٤مل اسمـ اجلقزي سمٕمد إيراد هذا احلدي٨م ُمقوقع سمال 

يمٜم٧م أهتؿ سمف احلًلم سمـ إسمراهٞمؿ وأن وم٘مد زال اًمِمؽ ٕن رضم٤مل 

اإلؾمٜم٤مد يمٚمٝمؿ صم٘م٤مت وإٟمام هق اًمذي ووع هذا وقمٛمؾ هذه اًمّمٚمقات يمٚمٝم٤م 

وىمد ذيمرٟم٤م اًمثالصم٤مء وُم٤م سمٕمده وم٠مضسم٧م قمـ ؾمٞم٤مىمف إذ ٓ وم٤مئدة ذم شمْمٞمٞمع 

اًمزُم٤من سمام ٓ خيٗمك ووٕمف ىم٤مل وًم٘مد يم٤من هلذا اًمرضمؾ طمظ ُمـ قمٚمؿ 

 ومًٌح٤من ُمـ يٓمٛمس قمغم اًم٘مٚمقب. احلدي٨م

 2ج 340راضمع ذم شمرمجتف ًم٤ًمن اعمٞمزان صـ
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ومرضمؾ وو٤مع ىمٚمٞمؾ اخلؼمة يتٙمٚمؿ ذم إُم٤مم اًمدٟمٞم٤م أي٘مٌؾ ىمقًمف ٓ وأًمػ 

 ٓ وهٙمذا شمٙمقن إؾم٤مٟمٞمد اًمّمحٞمح٦م قمٜمد اعم١مًمػ واجلرح ُمٌٝمؿ همػم ُمٗمن 

 حفص بن غياث: -61
  205صـ 4محد رمحف اهلل ذم اًمًٜم٦م جأىم٤مل قمٌداهلل سمـ 

سمٞمف أطمدصمٜمل اسمراهٞمؿ ؾمٛمٕم٧م قمٛمر سمـ طمٗمص سمـ همٞم٤مث حيدث قمـ 

ىم٤مل: يمٜم٧م أضمٚمس إمم أيب طمٜمٞمٗم٦م وم٠مؾمٛمٕمف يٗمتل ذم اعم٠ًمًم٦م اًمقاطمدة سمخٛم٦ًم 

  ا.هـأىم٤مويؾ ذم اًمٞمقم اًمقاطمد ومٚمام رأي٧م ذًمؽ شمريمتف وأىمٌٚم٧م قمغم احلدي٨م 

أىمقل يٙمٗمل ًمً٘مقط اخلؼم أٟمف ُمٜم٘مقل ُمـ يمت٤مب اًمًٜم٦م اعمٜمًقب ًمٕمٌد 

د وىمد قمروم٧م طم٤مل هذا اًمٙمت٤مب وىمد أورد هذا أيْم٤ًم اخلٓمٞم٥م ذم اهلل سمـ أمح

سمًٜمد ومٞمف سمـ رزق وإسم٤مر وإسمراهٞمؿ  44ظمؼم رىمؿ  403صـ43شم٤مرخيف جمٚمد

سمـ ؾمٕمٞمد وىمد ؾم٘مط ُمـ سملم اسمـ أؾمٚمؿ وإسمراهٞمؿ سمـ ؾمٕمٞمد إسم٤مر ذم 

ٌَّف قمغم ذًمؽ اًمٕمالُم٦م اًمٙمقصمري رمحف اهلل ذم  اًمٓمٌٕم٤مت وهق صم٤مًمث٦م إصم٤مذم ٟم

 .479ٞم٥م صـشم٠مٟمٞم٥م اخلٓم

وٓ ًمقم قمغم طمٗمص سمـ همٞم٤مث ذم إىم٤ٌمًمف قمغم احلدي٨م وأُم٤م شمريمف ٕيب 

طمٜمٞمٗم٦م ومٙمذب قمٚمٞمف ٕن طمٗمص سمـ همٞم٤مث ُمـ أسمر شمالُمٞمذ إُم٤مُمٜم٤م ًمف طمٞم٤ًم 

 وُمٞمت٤م 

وم٘مد ذيمر احل٤مومظ اعمزي رمحف اهلل طمٗمص سمـ همٞم٤مث ذم أصح٤مب 

 اإلُم٤مم واًمرواة قمٜمف.

٘م٤ميض طمٗمص سمـ ىم٤مل اًمًٞمقـمل رمحف اهلل ذم شمدري٥م اًمراوي: ُمٜمٝمؿ اًم

سمؾ  459همٞم٤مث احلٜمٗمل ُمـ اًمٓمٌ٘م٦م إومم ُمـ أصح٤مب أيب طمٜمٞمٗم٦م صـ

طمٗمص سمـ همٞم٤مث أطمد اًمٕمنمة اعمت٘مدُملم ذم أصح٤مب اإلُم٤مم اًمذيـ دوٟمقا 

 يمتٌف وأُمٚمقا ُم٤ًمئٚمف.

  438صـ 2ىم٤مل اًم٘مرر رمحف اهلل ذم ـمٌ٘م٤مت احلٜمٗمٞم٦م جمٚمد

 طمٗمص سمـ همٞم٤مث سمـ ـمٚمؼ اعمٕمروف سم٤مًمٜمخٕمل اًم٘م٤ميض اًمٙمقذم.
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٤مم ص٤مطم٥م اإلُم٤مم أطمد ُمـ ىم٤مل ومٞمف اإلُم٤مم ذم مج٤مقم٦م أٟمتؿ ُم٤ًمرَّ اإلُم

 ا.هـىمٚمٌل وضمالء طمزين 

وطمٗمص هذا أطمد اًمث٘م٤مت روى قمٜمف أمحد واسمـ ُمٕملم واسمـ اعمديٜمل 

 وحيٞمك اًم٘مٓم٤من ىم٤مل أمحد سمـ قمٌداهلل صم٘م٦م ُم٠مُمقن وم٘مٞمف.

 روى ًمف اجلامقم٦م يمذا ىم٤مل قمٌداًمٖمٜمل ذم اًمٙم٤مُمؾ.

ا إمم ىم٤موٞمٜم٤م وم٤مؾم٠مًمقه ويم٤من أسمق ويم٤من ويمٞمع إذا ؾمئؾ ي٘مقل: اذهٌق

يقؾمػ عم٤م ومم طمٗمص ىم٤مل ٕصح٤مسمف شمٕم٤مًمقا ٟمٙمت٥م ٟمقادر طمٗمص ومٚمام 

وردت أطمٙم٤مُمف وىمْم٤مي٤مه قمغم أيب يقؾمػ ىم٤مل ًمف أصح٤مسمف أيـ اًمٜمقادر اًمتل 

ُمٚمت٘مٓم٤ًم ُمـ  ا.هـأراد اهلل ومقوم٘مف  طمٗمّم٤مً  نّ إ ؿْ ٙمُ حْيَ زقمٛم٧م ٟمٙمتٌٝم٤م ىم٤مل وَ 

 .444إمم صـ438ـمٌ٘م٤مت احلٜمٗمٞم٦م ًمٚم٘مرر صـ

ومدقمقى شمرك طمٗمص ٕيب طمٜمٞمٗم٦م دقمقى سم٤مـمٚم٦م ويمذب حمض ٓ 

أصح٤مب أيب  يٚمتٗم٧م إًمٞمف سمٕمد صمٌقت يمقن طمٗمص سمـ همٞم٤مث ُمـ ظمقاص

 مجٕملم. أطمٜمٞمٗم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ 

 :حماد بن زيد -61
أىمقل ٟم٘مؾ اعم١مًمػ ىمّم٦م مح٤مد سمـ زيد ُمع أيب طمٜمٞمٗم٦م ذم ُم٠ًمًم٦م وم٘مٝمٞم٦م 

 اهلل قمٜمف وهق ُمـ يمت٤مب احل٩م ُمٚمخّمٝم٤م اؾمتٗمت٤مء وضمف إمم أيب طمٜمٞمٗم٦م ريض

سمٛمٙم٦م قمـ رضمؾ ًمٌس اًمناويؾ وهق حمرم وم٘م٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م قمٚمٞمؽ دم وم٘م٤مل 

مح٤مد سمـ زيد ًمٚم٤ًمئؾ هؾ وضمدت إزارًا ىم٤مل ٓ وم٘م٤مل مح٤مد سمـ زيد ٕيب 

طمٜمٞمٗم٦م ي٤م أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م إنَّ هذا يزقمؿ أٟمف مل جيد إزارًا وم٘م٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م قمٚمٞمف دم 

)اًمناويؾ عمـ مل ط هلل وضمد أو مل جيد وم٠مُمغم مح٤مد سمـ زيد ىمقل رؾمقل ا

صم٤مر اًمتل شمدل جيد اًمٜمٕمٚملم( ومروى أسمق طمٜمٞمٗم٦م أ جيد اإلزار واخلٗملم عمـ مل

 قمغم وضمقب اًمدم وضمد أو مل جيد.

وىمد ؾم٤مق اعم١مًمػ هذه اًم٘مّم٦م سمخٛم٦ًم رواي٤مت ٟم٘ماًل قمـ يمت٤مب اًمًٜم٦م 

اعمٜمًقب زورًا ًمٕمٌد اهلل سمـ أمحد ويمت٤مب اعمجروطملم ٓسمـ طم٤ٌمن وؾمٌؼ 

 ي٠ميت ًمف ُمزيد.اًمٙمالم قمٚمٞمف و
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وصقرت اًمرواي٤مت اعمذيمقرة اإلُم٤مم إقمٔمؿ وهق يرد طمدي٨م 

 رؾمقل اهلل وٓ ي٠مسمف ًمف.

أوًٓ: مح٤مد سمـ زيد ًمٞمس ظمّماًم ٕيب طمٜمٞمٗم٦م سمؾ هق ُمـ  وأقول

 أصح٤مسمف وشمالُمٞمذه.

  ا.هـىم٤مل ذم قم٘مقد اجلامن: مح٤مد سمـ زيد ًم٘مل أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م وأظمذ قمٜمف 

٦م ُمًٜمد ذم آٟمت٘م٤مء ًمٚمح٤مومظ أىمقل وصمٜم٤مء مح٤مد سمـ زيد قمغم أيب طمٜمٞمٗم

ؾمٞمقـمل ىم٤مل طمدصمٜم٤م إ يسمـ قمٌد اًمؼم وًمٗمٔمف ىم٤مل طمدصمٜم٤م احلًـ سمـ اخلا

أسمق سمنم اًمدوٓيب ىم٤مل طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ؾمٕمدان ىم٤مل طمدصمٜم٤م ؾمٚمٞمامن سمـ 

أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م حلٌف ٤مد سمـ زيد ي٘مقل: واهلل إين ٕطم٥م طمرب ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م مح

 ا.هـػمة ٕيقب وروى مح٤مد سمـ زيد قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م أطم٤مدي٨م يمث

صم٤مٟمٞم٤ًم: طم٤مؿم٤م اإلُم٤مم إقمٔمؿ وهمػمه ُمـ أئٛم٦م اعمًٚمٛملم أن يرد يمالم 

 رؾمقل اهلل أو أن ٓ ي٠مسمف سمٙمالم رؾمقل اهلل وهؿ أيمثر اًمٜم٤مس شمٕمٔمٞماًم ًمٚمديـ.

وم٘م٤مل: ًمٕمـ اهلل ط وىمد ىمٞمؾ ٕيب طمٜمٞمٗم٦م ريض اهلل قمٜمف أخت٤مًمػ اًمٜمٌل 

 سمف أيمرُمٜم٤م اهلل وسمف اؾمتٜم٘مذٟم٤م.ط ُمـ خي٤مًمػ رؾمقل اهلل 

ث٤ًم: ُمذه٥م اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م ريض اهلل قمٜمف ذم هذه اعم٠ًمًم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م صم٤مًم

يمام ذم يمت٥م اعمذه٥م اعمٕمتؼمة أن ًمٚمٛمحرم أن يٚمٌس اًمناويؾ سمٕمد أن يِم٘مف 

إذا مل جيد اإلزار وٓ دم٥م قمٚمٞمف اًمٗمدي٦م قمٜمدئذ وأُم٤م إذا ًمًٌف سمدون أن يِم٘مف 

 ومتج٥م قمٚمٞمف اًمٗمدي٦م.

إٟمام يٌٞمح ًمٌس  (يؾُمـ مل يٙمـ ًمف إزار ومٚمٞمٚمٌس اًمناو)وطمدي٨م 

اًمناويؾ قمٜمد اًمٕمذر وًمٙمٜمف ٓ يٜمٗمل وضمقب اًمٙمٗم٤مرة إذا ًمًٌف سمدون أن 

يِم٘مف يمٛمـ طمٚمؼ ٕذًى ذم رأؾمف طمٞم٨م جيقز ًمف احلٚمؼ ُمع أٟمف دم٥م اًمٙمٗم٤مرة 

قمٚمٞمف يمام ذطمف اإلُم٤مم أسمق ضمٕمٗمر اًمٓمح٤موي رمحف اهلل ذم ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر 

ذم إقمالء اًمًٜمـ  واإلُم٤مم اجلّم٤مص ذم أطمٙم٤مم اًم٘مرآن واًمٕمالُم٦م فمٗمر

٠ًمًم٦م سمٙمالم واعمرشم٣م اًمزسمٞمدي ذم قم٘مقد اجلقاهر اعمٜمٞمٗم٦م وشمٙمٚمؿ قمـ هذه اعم

 رمحف اهلل ذم شم٠مٟمٞم٥م اخلٓمٞم٥م. طمًـ اًمٕمالُم٦م اًمٙمقصمري
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 حماد بن سلمة: -56
أىمقل ذيمر اعم١مًمػ صمالث رواي٤مت قمـ مح٤مد ذم اًمٓمٕمـ قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م 

  سمـ أمحد ريض اهلل قمٜمفيمٚمٝم٤م ُمٜم٘مقًم٦م ُمـ يمت٤مب اًمًٜم٦م اعمٜمًقب زورًا ًمٕمٌداهلل

 وظمذ واطمدة ُمـ هذه اًمرواي٤مت ًمتٕمرف ىمٞمٛمتٝم٤م:

طمدصمٜمل حمٛمد سمـ أيب قمت٤مب طمدصمٜم٤م ُمٜمّمقر سمـ ؾمٚمٛم٦م اخلزاقمل ىم٤مل: 

ؾمٛمٕم٧م مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م يٚمٕمـ أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م ىم٤مل أسمق ؾمٚمٛم٦م ويم٤من ؿمٕم٦ٌم يٚمٕمـ أسم٤م 

 طمٜمٞمٗم٦م.

هٙمذا شمٙمقن إيم٤مذي٥م واًمٓم٤مُم٤مت وطم٤مؿم٤م ؿمٕم٦ٌم ُمـ هذا اًمٙمالم 

وصمٜم٤مء ؿمٕم٦ٌم قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م ُمذيمقر ذم آٟمت٘م٤مء وم٘مد روى وؿمٕم٦ٌم ؿمٕم٦ٌم 

سمـ قمٌداًمؼم سم٢مؾمٜم٤مده إمم ؿم٤ٌمسم٦م سمـ ؾمقار ىم٤مل يم٤من ؿمٕم٦ٌم طمًـ ااحل٤مومظ 

 اًمرأي ذم أيب طمٜمٞمٗم٦م ويم٤من يًتٜمِمدين أسمٞم٤مت ُم٤ًمور اًمقراق: 

 إذا ُم٤م اًمٜم٤مس يقُم٤ًم ىم٤ميًقٟم٤م

 

 

 

 سمآسمدة ُمـ اًمٗمتٞم٤م ـمريٗم٦مْ 

 رُمٞمٜم٤مهؿ سمٛم٘مٞم٤مس ُمّمٞم٥م 

 

 

 

 ز أيب طمٜمٞمٗم٦مْ صٚمٞم٥م ُمـ ـمرا

 إذا ؾمٛمع اًمٗم٘مٞمف سمف وقم٤مه 

 

 

 

 ٦مْ وأصمٌتف سمحؼم ذم صحٞمٗم

وأؾمٜمد احل٤مومظ اسمـ قمٌداًمؼم إمم قمٌد اًمّمٛمد سمـ قمٌداًمقارث ىم٤مل: يمٜم٤م  

قمٜمد ؿمٕم٦ٌم سمـ احلج٤مج وم٘مٞمؾ ًمف ُم٤مت أسمق طمٜمٞمٗم٦م وم٘م٤مل ؿمٕم٦ٌم ًم٘مد ذه٥م ُمٕمف 

 وم٘مف اًمٙمقوم٦م شمٗمْمؾ اهلل قمٚمٞمٜم٤م وقمٚمٞمف سمرمحتف.

ٜم٤م أمحد سمـ احلًـ احل٤مومظ ىم٤مل طمدصمٜم٤م وىم٤مل احل٤مومظ سمـ قمٌداًمؼم طمدصم

قمٌداهلل سمـ أمحد سمـ إسمراهٞمؿ اًمدورىمل ىم٤مل ؾمئؾ حيٞمك سمـ ُمٕملم وأٟم٤م أؾمٛمع 

 قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م وم٘م٤مل صم٘م٦م ُم٤م ؾمٛمٕم٧م أطمدًا وٕمٗمف.

 هذا ؿمٕم٦ٌم سمـ احلج٤مج يٙمت٥م إًمٞمف أن حيدث وي٠مُمره وؿمٕم٦ٌم ؿمٕم٦ٌم.

هـ ؾم٤مء طمٗمٔمف عم٤م يمؼم ومؽميمف 467ومح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م اعمتقذم ؾمٜم٦م 

ج ًمف ُمًٚمؿ ُمع اًمتحري.اًمٌ  خ٤مري وظمرَّ
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ومح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م ُمٕمدود ذم أصح٤مب أيب طمٜمٞمٗم٦م يمام ذم اجلقاهر 

 اعمْمٞمئ٦م ًمٚم٘مرر ومٙمٞمػ يتّمقر ُمٜمف ُمثؾ هذا اًمٙمالم.

وأوم٤مت اعمروي٦م قمـ مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م ؾمٌٌٝم٤م رسمٞم٤ٌم وم٘مد أدظمؾ ذم يمت٥م 

مح٤مد ُم٤م ؿم٤مء ُمـ اعمخ٤مزي يمام ٟمص قمغم ذًمؽ اسمـ اجلقزي رمحف اهلل وُمـ 

ٚمؽ أوم٤مت احلدي٨م اعمقوقع )إن اهلل شمٕم٤ممم ظمٚمؼ ٟمٗمًف ُمـ قمرق ظمٞمؾ شم

 أضمراه٤م(.

وُمـ اظمتالل اعمقازيـ قمٜمد اعم١مًمػ وأؾمالومف أن يذيمر هذه ذم ُمث٤مًم٥م 

أيب طمٜمٞمٗم٦م وإٟمام اعمٜم٤مؾم٥م أن يذيمره٤م ذم ُمث٤مًم٥م مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م شمدًمٞمال قمغم 

 ُمٌٚمغ ؾمٗمٝمف وسمذاءشمف هذا قمغم شم٘مدير صح٦م اًمرواي٦م وىمد قمٚمٛم٧م أهن٤م ٓ

شمّمح وًمٙمـ اعم١مًمػ وأُمث٤مًمف أرادوا طمط ىمدر أيب طمٜمٞمٗم٦م وًمق سم٤مٕيم٤مذي٥م 

 وًمٕمؾ اسمـ اعم٤ٌمرك رمحف اهلل قمٜمك أُمث٤مل ه١مٓء طملم ىم٤مل:

 ومٚمٕمٜم٦م رسمٜم٤م أقمداد رُمؾ

 

 قمغم ُمـ طمط ىمدر أيب طمٜمٞمٗم٦م

 رقبة بن مصقلة: -26 
يب طمٜمٞمٗم٦م أيـ شمذه٥م ىم٤مل إمم أىم٤مل ؾمٗمٞم٤من ىم٤مل رىم٦ٌم ًمٚم٘م٤مؾمؿ سمـ ُمٕمـ 

 ي ُم٤م وٖم٨م وشمرضمع ذم أهٚمؽ سمٖمػم وم٘مف.أرىم٤مل يٛمٙمٜمؽ ُمـ 

أىمقل ذيمر اعم١مًمػ هذه اًمرواي٦م ُمـ مخ٦ًم يمت٥م إومم واًمث٤مٟمٞم٦م قمـ 

يمت٤مب اًمًٜم٦م اعمٜمًقب زورًا ًمٕمٌداهلل سمـ أمحد واًمث٤مًمث٦م ُمـ شم٤مريخ أيب زرقم٦م 

وومٞمف شمٕمٞملم ؾمٗمٞم٤من سم٠مٟمف ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م واًمراسمٕم٦م قمـ اًمٗمًقي ذم اعمٕمروم٦م 

 سمٖمداد. واًمت٤مريخ واخل٤مُم٦ًم ُمـ شم٤مريخ

ورىم٦ٌم سمـ ُمّم٘مٚم٦م قمغم وزن ُمًٚمٛم٦م ُم٠مُمقن صم٘م٦م وذم اًمتٝمذي٥م  أقول:

 ىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل صم٘م٦م إٓ أٟمف يم٤مٟم٧م ومٞمف دقم٤مسم٦م وذم اًمت٘مري٥م ويم٤من يٛمزح.

وىم٤مل اًمٕمجكم صم٘م٦م ويم٤من ُمٗمقه٤ًم يٕمد ُمـ رضم٤مٓت اًمٕمرب ويم٤من 

 صدي٘م٤ًم ًمًٚمٞمامن اًمتٞمٛمل.
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ه ُمـ وؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م ذيمره اًمٕمالُم٦م اًم٘مرر ذم اجلقاهر وقمد

 احلٜمٗمٞم٦م يم٤من ي٘مقل: أول ُمـ أىمٕمدين ًمٚمحدي٨م أو صػمين حمدصم٤ًم أسمق طمٜمٞمٗم٦م.

وروى اخلٓمٞم٥م ٟمٗمًف سم٢مؾمٜم٤مده إمم سمنم سمـ اًمقًمٞمد اًم٘م٤ميض ىم٤مل: يمٜم٤م 

ًم٦ٌم ُمِمٙمٚم٦م ي٘مقل ه٤م ٠مٟمٙمقن قمٜمد ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م ومٙم٤من إذا وردت قمٚمٞمف ُمً

هٜم٤م ُمـ أطمد ُمـ أصح٤مب أيب طمٜمٞمٗم٦م ومٞم٘م٤مل سمنم ومٞم٘مقل أضم٥م ومٞمٝم٤م وم٠مضمٞم٥م 

ٞم٘مقل اًمتًٚمٞمؿ ًمٚمٗم٘مٝم٤مء ؾمالُم٦م ذم اًمديـ يمذا ذم ضم٤مُمع اعم٤ًمٟمٞمد وم

 ًمٚمخقارزُمل.

واًم٘م٤مؾمؿ سمـ ُمٕمـ ُمـ ظمقاص أيب طمٜمٞمٗم٦م ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٓمح٤موي ىم٤مل 

ًمٜم٤م اسمـ أيب قمٛمران اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ُمٕمـ يم٤من ذم اًمٗم٘مف إُم٤مُم٤م وهق ُمـ ضمٚم٦م 

 أصح٤مب أيب طمٜمٞمٗم٦م.

أىمقل وذيمره اًمٜم٤ًمئل ذم صم٘م٤مت أصح٤مب أيب طمٜمٞمٗم٦م ذم يمت٤مب 

 ٓمٌ٘م٤مت ًمف.اًم

وذم آٟمت٘م٤مء ٓسمـ قمٌد اًمؼم سمًٜمده إمم طمجر سمـ قمٌداجل٤ٌمر ىم٤مل ىمٞمؾ 

ًمٚم٘م٤مؾمؿ سمـ ُمٕمـ أٟم٧م اسمـ قمٌداهلل سمـ ُمًٕمقد شمرى أن شمٙمقن ُمـ همٚمامن 

أيب طمٜمٞمٗم٦م وم٘م٤مل ُم٤م ضمٚمس اًمٜم٤مس إمم أطمد أٟمٗمع جم٤مًم٦ًم ُمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م وىم٤مل 

أي٧م ُمثؾ ًمٞمف ًمزُمف وىم٤مل ُم٤م رإًمف اًم٘م٤مؾمؿ شمٕم٤مل ُمٕمل إًمٞمف ومج٤مء ومٚمام ضمٚمس 

أسمق طمٜمٞمٗم٦م يٕمٜمل سمـ أيب ؿمٞمٍخ اًمراوي قمـ طمجر ويم٤من  –هذا ىم٤مل ؾمٚمٞمامن 

 .ا.هـطمٚمٞماًم ورقم٤ًم ؾمخٞم٤ًم 

وأصٌح طمجر سمـ قمٌداجل٤ٌمر ُمـ أصح٤مب أيب طمٜمٞمٗم٦م ومٗمل  أقول

آٟمت٘م٤مء ٓسمـ قمٌداًمؼم سمًٜمده إمم ؾمٚمٞمامن سمـ أيب ؿمٞمخ ىم٤مل طمدصمٜمل طمجر اسمـ 

أيمرم جم٤مًم٦ًم ُمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م قمٌداجل٤ٌمر احليُمل ىم٤مل ُم٤م رأى اًمٜم٤مس أطمدًا 

 ا.هـوٓ أؿمد إيمراُم٤ًم ٕصح٤مسمف ُمٜمف 

وسمٕمد هذا يمٚمف ُم٤م أفمـ يمالم رىم٦ٌم ًمٚم٘م٤مؾمؿ إٓ دقم٤مسم٦م ُمـ دقم٤مسمتف اًمتل 

 اؿمتٝمر مه٤م.
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وإن مل يٙمـ يمذًمؽ ومٕمدم اؾمتج٤مسم٦م اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ُمٕمـ وُمالزُمتف ٕيب 

ؾمتٗم٤مدة ُمـ وم٘مف أيب طمٜمٞمٗم٦م دًمٞمؾ أهنام مل ي١مظمذا وصٜمٞمع ؾمٗمٞم٤من سم٤مٓ طمٜمٞمٗم٦م

 ٘مقل رىم٦ٌم وؾمٗمٞم٤من ؾمٗمٞم٤من وم٠مهيام أومم أن ي١مظمذ سم٘مقًمف.سم

 احليُمل. قمٌداًمٕمزيز اًمتٜمقطمل وحيٞمك سمـ محزةؾمٕمٞمد سمـ  -34-32

أورد اعم١مًمػ هٜم٤م ُم٤م ٟم٘مٚمف اًمٗمًقي قمـ حيٞمك سمـ محزة وؾمٕمٞمد  أقول

أهنام ؾمٛمٕم٤م أن أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م ىم٤مل ًمق أن رضماًل قمٌد هذه اًمٜمٕمؾ يت٘مرب مه٤م إمم اهلل 

 ل ؾمٕمٞمد هذا اًمٙمٗمر ساطم٤م.مل أر سمذًمؽ سم٠مؾم٤م وم٘م٤م

قمٜمد ذيمر احل٤مرث سمـ قمٛمػم  25وأىمقل: ؾمٌؼ رد هذه اًمرواي٦م ذم رىمؿ 

 وم٤مرضمع إًمٞمف.

وشم٠مُمؾ سمٕملم اإلٟمّم٤مف قمٔمؿ ظمّمقُم٦م اجل٤مهٚملم وٟمٕمقذ سم٤مهلل ممـ إذا 

 ظم٤مصؿ ومجر 

 سعيد بن مسلم: -22
قمـ اًمٗمًقي ىم٤مل طمدصمٜم٤م قمٌٞمد اهلل سمـ ُمٕم٤مذ ىم٤مل طمدصمٜمل حمٛمد سمـ 

سمـ ُمًٚمؿ ىم٤مل ىمٚم٧م ٕيب يقؾمػ أيم٤من أسمق طمٜمٞمٗم٦م  ُمٕم٤مذ ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م ؾمٕمٞمد

ضمٝمٛمٞم٤ًم ىم٤مل ٟمٕمؿ ىمٚم٧م أيم٤من ُمرضمئ٤م ىم٤مل ٟمٕمؿ ىمٚم٧م وًم٘مد ىمٚم٧م ًمف أرأي٧م اُمرأًة 

شمزوضم٧م ؾمٜمدي٤م ومقًمدت ًمف أوٓدًا ُمٖمٚمٗمل اًمرؤوس صمؿ شمزوضم٧م سمٕمده شمريمٞم٤ًم 

ومقًمدت ًمف أوٓدًا صٖم٤مر إقملم قمراض اًمقضمقه ىم٤مل هؿ ًمٚمزوج إول 

 ٤مًمًقٟمف ىم٤مل قمغم ُمدارؾم٦م اًمٕمٚمؿ.ىم٤مل وم٘مٚم٧م ًمف ومٕمالم يمٜمتؿ دم

ُمـ اًمقىم٤مطم٦م اًم٤ٌمًمٖم٦م اظمتالق ُمثؾ هذا اًمٓمٕمـ واًمًٗمف قمغم  أقول 

ًم٤ًمن أيب يقؾمػ اًمذي هق ُمـ أظمص شمالُمٞمذ أيب طمٜمٞمٗم٦م وأرقم٤مهؿ سمج٤مٟمٌف 

وأطمرصٝمؿ قمغم سمره طمٞم٤ًم وُمٞمت٤ًم طمتك ىم٤مل واهلل ُم٤م دقمقت ًمقاًمدي إٓ 

قيمؾ أُمر دمٝمٞمزه ودقمقت ٕيب طمٜمٞمٗم٦م ىمٌٚمٝمام واًمذي ُم٤مت ًمف وًمد صٖمػم وم

ٕىم٤مرسمف وىم٤مل ُم٤م يم٤من ٕيب يقؾمػ أن يؽمك طمٚم٘م٦م أيب طمٜمٞمٗم٦م سم٤مًمدٟمٞم٤م وُم٤م ومٞمٝم٤م 

أسمق يقؾمػ ٟم٤مذ اعمذه٥م اًمٜمٕمامين وُم١مؾمس أريم٤مٟمف ذم ـمقل سمالد اإلؾمالم 

وقمروٝم٤م ي٘مقل هذا اًمٙمالم ذم ؿمٞمخف طم٤مؿم٤مه صمؿ طم٤مؿم٤مه ُمـ ذًمؽ وىم٤مشمؾ 
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 اهلل اعمٖمؽميـ إوم٤ميملم اًمٙمذاسملم اخلراصلم.

 ا اًم٘مدر يم٤مف ذم إؾم٘م٤مط هٙمذا رواي٦م.وأرى هذ

 سفيان بن سعيد الثوري:  -21
ٟم٘مؾ اعم١مًمػ قمـ اخلٓمٞم٥م سمًٜمده إمم ُمًدد ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قم٤مصؿ 

ي٘مقل: ذيمر قمٜمد ؾمٗمٞم٤من ُمقت أيب طمٜمٞمٗم٦م ومام ؾمٛمٕمتف ي٘مقل رمحف اهلل وٓ ؿمٞمئ٤ًم 

 هلل اًمذي قم٤موم٤مٟم٤م مم٤م اسمتاله سمف. ىم٤مل احلٛمد

 وإصؿ واًمقراق.أىمقل ؾمٜمده خمتؾ ومٞمف ُمثؾ اًمّمػمذم 

صمؿ ؾمٗمٞم٤من اًمثقري هذا اإلُم٤مم اًمث٘م٦م اًمٙمٌػم ُمـ أيمثر اًمٜم٤مس إضمالٓ 

يب طمٜمٞمٗم٦م أيمثر ُمـ ُمت٤مسمٕم٦م وهق ُمٕمدود ذم أصح٤مسمف وُمت٤مسمٕمتف ٕ ٕيب طمٜمٞمٗم٦م

 أيب يقؾمػ ٕيب طمٜمٞمٗم٦م.

ذيمر احل٤مومظ اسمـ قمٌد اًمؼم ذم آٟمت٘م٤مء سمًٜمده إمم احلًـ سمـ أيب ُم٤مًمؽ 

ن اًمثقري أيمثر ُمت٤مسمٕم٦م ٕيب طمٜمٞمٗم٦م ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م يقؾمػ ي٘مقل ؾمٗمٞم٤م

 ُمٜمل.

وعم٤م ذه٥م اإلُم٤مم إمم شمٕمزي٦م ؾمٗمٞم٤من ذم ُمقت أظمٞمف ىم٤مم ؾمٗمٞم٤من ًمإلُم٤مم 

وأيمرُمف وسمجٚمف وأضمٚمًف ذم ُمٙم٤مٟمف وىم٤مل ؾمٗمٞم٤من عمـ أٟمٙمر قمٚمٞمف ذًمؽ، هذا 

رضمؾ ُمـ اًمٕمٚمؿ سمٛمٙم٤من إن مل أىمؿ ًمٕمٚمٛمف أىمقم ًمًٜمف وإن مل أىمؿ ًمًٜمف أىمقم 

 ًمقرقمف ىمٛم٧ُم ًمٗم٘مٝمف.

٤من ـمٚم٥م ًمٚم٘مْم٤مء ُمع أيب طمٜمٞمٗم٦م ومتٛمٙمـ ؾمٗمٞم٤من ُمـ وىمد يم٤من ؾمٗمٞم

هلل اًمذي قم٤موم٤مٟم٤م مم٤م اسمتاله  اهلرب ومٚمام سمٚمٖمف ُمقت أيب طمٜمٞمٗم٦م قمٜمل سم٘مقًمف احلٛمد

سمف اًمًجـ واًمٕمذاب اًمذي اسمتغم سمف اإلُم٤مم ويم٤مٟم٧م قم٤مىم٦ٌم سمالء اإلُم٤مم ظمػمًا 

 طمٞم٨م ٟم٤مل اًمِمٝم٤مدة ذم ؾمٌٞمؾ اهلل.

 

ُمٕم٤مسًا ٕيب  وًمئـ ؾمٚمٛمٜم٤م صح٦م اًمرواي٦م قمـ ؾمٗمٞم٤من ومًٗمٞم٤من يم٤من

اًمثقري طمٜمٞمٗم٦م وُمـ أىمراٟمف وىمد ٟم٘مؾ اًمًٌٙمل وهمػمه أٟمف ٓ يٚمتٗم٧م ًمٙمالم 

يب ذئ٥م وهمػمه ذم ُم٤مًمؽ واسمـ ُمٕملم ذم اًمِم٤مومٕمل أوهمػمه ذم أيب طمٜمٞمٗم٦م واسمـ 
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 ًمٙمقٟمف ٟم٤مؿمئ٤ًم ُمـ اعمٕم٤مسة واعمٜم٤مومرة وٟمحقه٤م.

هذا ًمق ؾمٚمٛمٜم٤م سمّمح٦م اًمرواي٦م وىمد صح ظمالومٝم٤م ُمـ طمًـ صمٜم٤مء 

ٜمٞمٗم٦م وُمٓم٤مًمٕمتف ًمٙمتٌف وُمقاوم٘متف ذم رأيف ووم٘مٝمف وهذا ٓ اًمثقري قمغم أيب طم

 ؿمؽ ومٞمف قمٜمد ُمـ ـم٤مًمع اًمٗم٘مف وقمرومف.

واؾمتٓمرد اعم١مًمػ اًمرواي٤مت اعمٜم٘مقًم٦م ذم شم٤مريخ سمٖمداد ُمـ يمالم ؾمٗمٞم٤من 

ذم أيب طمٜمٞمٗم٦م أٟمف يم٤من ٓ يٕمرف اًمٗم٘مف وهذا ُمـ قمج٤مئ٥م اًمدٟمٞم٤م اًمًٌع وهنل 

ئـ صح٧م ومٝمذا ُمـ يمالم سم٠مؾم٤مٟمٞمد ُمٓمٕمقٟم٦م وًم اًمثقري قمـ جم٤مًم٦ًم أيب طمٜمٞمٗم٦م

 إىمران وٓ شمّمح.

صمؿ ٟم٘مؾ اعم١مًمػ قمـ يمت٤مب اًمٕمٚمؾ ٕمحد طمدصمٜمل قمٌداًمرمحـ سمـ 

ُمٝمدي ىم٤مل ؾم٠مًم٧م ؾمٗمٞم٤من قمـ طمدي٨م قم٤مصؿ يٕمٜمل سمـ أيب اًمٜمجقد ذم 

 اعمرشمدة وم٘م٤مل أُم٤م ُمـ صم٘م٦م ومال.

 هـ-ىم٤مل قمٌداهلل سمـ أمحد ىم٤مل أيب ويم٤من أسمق طمٜمٞمٗم٦م حيدصمف قمـ قم٤مصؿ ا

اه٤م ؾمٗمٞم٤من اًمثقري قمـ قم٤مصؿ يمام ذم ُمّمٜمػ أىمقل هذه اًمرواي٦م رو

قمٌداًمرزاق وهذا اًمذي رواه ؾمٗمٞم٤من قمـ قم٤مصؿ قملم ُم٤م رواه أسمق طمٜمٞمٗم٦م قمـ 

 قم٤مصؿ.

وم٘مقل ؾمٗمٞم٤من أُم٤م قمـ صم٘م٦م ومال يٕمٜمل ؿمٞمخف قم٤مصؿ ومٞمٙمقن اًمثقري 

وٕمػ اًمرواي٦م عم٤م ذم قم٤مصؿ ُمـ اعم٘م٤مل وقم٤مصؿ ىمد وصم٘مف مج٤مقم٦م وأظمرج ًمف 

 ه.اًمِمٞمخ٤من ذم صحٞمحٞمٝمام ُم٘مروٟم٤ًم سمٖمػم

صمؿ ُمذه٥م اًمثقري يم٠ميب طمٜمٞمٗم٦م ذم قمدم ىمتؾ اعمرشمدة سمؾ حتٌس ٟم٘مؾ 

قمٜمف ذًمؽ مج٤مقم٦م ُمٜمٝمؿ احل٤مومظ ذم اًمٗمتح ومٚمق يم٤من احلدي٨م وٕمٞمٗم٤م وراويف 

 همػم صم٘م٦م قمٜمده مل يذه٥م إًمٞمف ىمط.

 

وإن ؾمٚمٛمٜم٤م أٟمف وٕمٗمف عم٤م ذم قم٤مصؿ ُمـ اعم٘م٤مل ومذه٤مسمف إًمٞمف وإومت٤مؤه سمف 

 ٧م قمٜمده صحتف.يدل قمغم أٟمف وضمد ًمٕم٤مصؿ ُمت٤مسمٕم٤ًم ومٞمف وصمٌت

 صمؿ ذيمر ىمّم٦م اؾمتت٤مسم٦م اإلُم٤مم وىمد ذطمٜم٤مه٤م.
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صمؿ ٟم٘مؾ قمـ اًمٕمٚمؾ ًمإلُم٤مم أمحد رواي٦م اعمروزي طمدصمٜم٤م ؿمٕمٞم٥م سمـ 

طمرب ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م ؾمٗمٞم٤من ي٘مقل ُم٤م أطم٥م أن أواوم٘مٝمؿ قمغم احلؼ يٕمٜمل أسم٤م 

 طمٜمٞمٗم٦م.

أىمقل ويٙمٗمل ًمً٘مقط هذا اًمٙمالم ُم٤م شمقاشمر ُمـ ورع اًمثقري وقمٔمٞمؿ 

ؿم٠من اعم١مُمـ أن يدور ُمع احلؼ وأن ي٘مٌٚمف ممـ أُم٤مٟمتف ويمريؿ ؾمػمشمف وُمـ 

صدر ُمٜمف وًمق يم٤من ظمّمام سمؾ وًمق صدر احلؼ ُمـ همػم ُمًٚمؿ ًم٘مٌٚمٜم٤مه ومٚمٞمس 

 سملم اعمًٚمؿ اًمّم٤مدق واحلؼ قمداء.

صمؿ ٟم٘مؾ شمًع رواي٤مت ُمـ يمت٤مب اًمًٜم٦م اعمٜمًقب زورًا ًمٕمٌداهلل سمـ 

أمحد ويٙمٗمل ذم ؾم٘مقـمٝم٤م وروده٤م ذم ُمثؾ ذًمؽ اًمٙمت٤مب اًمذي ٓ يّمح ًمف 

 د.إؾمٜم٤م

صمؿ ٟم٘مؾ قمـ يمت٤مب اعمجروطملم ٓسمـ طم٤ٌمن ىمّم٦م اؾمتت٤مسم٦م أيب طمٜمٞمٗم٦م 

 وىمد شمٙمٚمٛمٜم٤م قمٚمٞمٝم٤م وقمغم اًمٙمت٤مب اعمٜم٘مقًم٦م ُمٜمف.

صمؿ ٟم٘مؾ قمـ اجلرح واًمتٕمديؾ ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ ىم٤مل طمدصمٜمل أيب ىم٤مل 

ؾمٛمٕم٧م حمٛمد سمـ يمثػم اًمٕمٌدي ي٘مقل يمٜم٧م قمٜمد ؾمٗمٞم٤من ومذيمر طمديث٤ًم وم٘م٤مل 

ىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م ىم٤مل أطمٚمتٜمل قمغم  رضمؾ طمدصمٜمل ومالن سمٖمػم هذا وم٘م٤مل ُمـ هق

 همػم ُمكمء. 

أىمقل ًمئـ صح٧م ومٝمل حمٛمقًم٦م قمغم يمالم إىمران سمٕمْمٝمؿ ذم سمٕمض 

ُمع أٟمف ىمد صح قمـ قمٌداهلل سمـ داود اخلريٌل ىم٤مل يمٜم٧م قمٜمد ؾمٗمٞم٤من اًمثقري 

ن أسم٤م إوم٠ًمًمف رضمؾ قمـ ُم٠ًمًم٦م ُمـ ُم٤ًمئؾ احل٩م وم٠مضم٤مسمف وم٘م٤مل ًمف اًمرضمؾ 

أسمق طمٜمٞمٗم٦م وُمـ ي٘مقل همػم هذا ٟم٘مٚمف طمٜمٞمٗم٦م ىم٤مل ومٞمٝم٤م يمذا وم٘م٤مل هق يمام ىم٤مل 

 اسمـ قمٌد اًمؼم ذم آٟمت٘م٤مء سمًٜمده إمم اخلريٌل.

سمـ قمدي ذم يم٤مُمٚمف يمالم ؾمٗمٞم٤من ذم طمدي٨م اعمرشمدة اصمؿ ٟم٘مؾ قمـ 

 اعمروي قمـ قم٤مصؿ وؾمٌؼ ضمقاسمف.
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صمؿ ٟم٘مؾ قمـ أيب زرقم٦م اًمدُمِم٘مل ذم شم٤مرخيف ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م رضمال ىم٤مل 

رأؾمف ٓ وىمد يم٤من أسمق طمٜمٞمٗم٦م سم ٠مٕيب ٟمٕمٞمؿ يم٤من ؾمٗمٞم٤من يٙمٚمؿ أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م وم٠موُم

 يٌتديف.

وأىمقل إنَّ هذه ُمٜم٘م٦ٌم يمٌػمة ٕيب طمٜمٞمٗم٦م وذم احلدي٨م ظمػممه٤م اًمذي 

 يٌدأ سم٤مًمًالم.

 :عيينةسفيان بن  -22
ؾمٌؼ أن ذيمرت ًمؽ أن ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م ُمـ أصح٤مب أيب  أقول

 طمٜمٞمٗم٦م اعمثٜملم قمٚمٞمف ظمػمًا.

سمـ  ىمقل ؾمٗمٞم٤من 336وىمد ذيمر ذًمؽ اًمثٜم٤مء اخلٓمٞم٥م ٟمٗمًف ذم صـ

 قمٞمٞمٜم٦مىمقل ؾمٗمٞم٤من سمـ  353ُم٤م ُم٘مٚم٧م قمٞمٜمل ُمثؾ أيب طمٜمٞمٗم٦م وذم صـ قمٞمٞمٜم٦م

قمٜمل أٟمف يم٤من يمثػم ىم٤مل اخلٓمٞم٥م  –رطمؿ اهلل أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م يم٤من ُمـ اعمّمٚملم 

 اًمّمالة.

سمـ أيب اًمٕمقام سمًٜمده إمم إؾمح٤مق سمـ أيب إهائٞمؾ ىم٤مل اأىمقل وقمٜمد 

ؿ وم٘م٤مل ومتٜم٘مّمف سمٕمْمٝم ٦مذيمر ىمقم يقُم٤ًم أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م سملم يدي ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم

ؾمٗمٞم٤من ُمف يم٤من أسمق طمٜمٞمٗم٦م أيمثر اًمٜم٤مس صالة وأقمٔمٛمٝمؿ أُم٤مٟم٦م وأطمًٜمٝمؿ 

سمـ قمٌد اًمؼم ُمـ صمٜم٤مء ؾمٗمٞم٤من اُمروءة وىمد ؾمٌؼ ٟم٘مؾ ُم٤م ذم آٟمت٘م٤مء ًمٚمح٤مومظ 

قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م وُمع هذا يمٚمف دمد اعم١مًمػ يٜمت٘مل رواي٤مت اعمث٤مًم٥م اًمقاهٞم٦م 

 ٕن اهلقى يٕمٛمل ويّمؿ.

أسمق ٟمٕمٞمؿ إصٌٝم٤مين يم٤من  وىمد أورد اعم١مًمػ قمـ اخلٓمٞم٥م سمًٜمد ومٞمف

رضماًل ؿمديد اًمٕمّمٌٞم٦م وومٞمف احلٛمٞمدي وشمٕمّمٌف قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م ُمٕمروف وىمد 

ؾمٌؼ ذيمره ىمقل ؾمٗمٞم٤من ذم أيب طمٜمٞمٗم٦م أٟمف ُمـ أسمٜم٤مء ؾم٤ٌمي٤م إُمؿ وهذه 

اًمدقمقى ظمالف ُم٤م يٙم٤مد يٙمقن قمٚمٞمف إمج٤مع اًمٜم٤ًمسملم وقمغم ومرض شمًٚمٞمٛمف 

ـ قمٞمٞمٜم٦م أضمؾ ُمـ أن ومال ي٘مدح هذا ذم قمٚمؿ أيب طمٜمٞمٗم٦م وإُم٤مُمتف وؾمٗمٞم٤من سم

وىمقل [ 43]احلجرات:  ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ  ﴿جيٝمؾ ىمقل اهلل 

 ش.ٓ ومْمؾ ًمٕمريب قمغم أقمجٛمل إٓ سم٤مًمت٘مقىط: »اًمٜمٌل 
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 صمؿ ؾم٤مق ىمّم٦م اؾمتت٤مسم٦م أيب طمٜمٞمٗم٦م وىمد ؾمٌؼ رده٤م.

صمؿ ٟم٘مؾ رواي٤مت قمـ يمت٤مب اًمًٜم٦م اعمٜمًقب زورًا ًمٕمٌداهلل سمـ أمحد 

 أقمرو٧م قمٜمٝم٤م ًمٌٓمالن اًمٙمت٤مب اعمٜم٘مقًم٦م ُمٜمف.

ؾمالم صمؿ هد رواي٤مت ُم٤م وًمد ذم اإلؾمالم ُمقًمقد أض قمغم أهؾ اإل

ُمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م ووصػ إؾمٜم٤مده٤م سم٤مًمّمح٦م ُمع وضمقد سمـ رزق وقمثامن 

 اًمدىم٤مق وىمد ؾمٌؼ رد هذه اًمرواي٤مت وطمًٌل اهلل ويمٗمك وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ.

 سلمة بن عمرو القاضي: -23
ٟم٘مؾ اعم١مًمػ قمـ شم٤مريخ أيب زرقم٦م أظمؼمين حمٛمد سمـ اًمقًمٞمد ىم٤مل 

ٕم٧م أسم٤م ُمًٝمر ي٘مقل ىم٤مل ؾمٚمٛم٦م سمـ قمٛمرو اًم٘م٤ميض قمغم اعمٜمؼم ٓ رطمؿ ؾمٛم

 اهلل أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م وم٢مٟمف أول ُمـ زقمؿ أن اًم٘مرآن خمٚمقق.

أىمقل ىم٤مشمؾ اهلل اًمٙمذاسملم إوم٤ميملم هذه اًمرواي٦م أورده٤م احل٤مومظ اًمث٘م٦م 

سمـ قم٤ًميمر إمم أيب زرقم٦م سمٚمٗمظ ٓ رطمؿ اهلل أسم٤م ومالن وم٢مٟمف أول ُمـ ااإلُم٤مم 

 خمٚمقق.زقمؿ أنَّ اًم٘مرآن 

 ومٛمـ أيـ قمٚمٛمقا أن أسم٤م ومالن ذم اًمرواي٦م هق أسمق طمٜمٞمٗم٦م.

واًمالًمٙم٤مئل ي٘مقل ذم ذح اًمًٜم٦م وٓ ظمالف سملم إُم٦م أن أول ُمـ 

 ا.هـىم٤مل اًم٘مرآن خمٚمقق اجلٕمد سمـ درهؿ ذم ؾمٜم٦م ٟمٞمػ وقمنميـ وُمئ٦م 

واًمرواي٤مت ُمتٔم٤مومرة قمغم أن أول ُمـ ىم٤مل سمخٚمؼ اًم٘مرآن اجلٕمد سمـ 

 اجلٝمٛمٞم٦م ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ ًمٙمـ ه١مٓء هيقن درهؿ يمام ذم يمت٤مب اًمرد قمغم

قمٜمدهؿ شمٌديؾ يمٚمٛم٦م سمٙمٚمٛم٦م وًمق ٟم٤مىمض ذًمؽ ُم٤م شمقاشمر قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ 

وصدق رؾمقل اهلل طمٞم٨م ىم٤مل: )آظمر ُم٤م أدريم٧م ُمـ يمالم اًمٜمٌقة إذا مل 

شمًتح وم٤مصٜمع ُم٤م ؿمئ٧م( وأسمق طمٜمٞمٗم٦م هق أول ُمـ شمّمدى ًمرأي ضمٕمد هذا 

ٚمؼ خمٚمقق يريد ريض اهلل قمٜمف أن وم٘م٤مل ُم٤م ىم٤مم سم٤مهلل همػم خمٚمقق وُم٤م ىم٤مم سم٤مخل

يمالم اهلل سم٤مقمت٤ٌمر ىمٞم٤مُمف سم٤مهلل صٗم٦م ًمف يم٤ٌمىمل صٗم٤مشمف ذم اًم٘مدم وأُم٤م ُم٤م ذم أًمًٜم٦م 

اًمت٤مًملم وأذه٤من احلٗم٤مظ واعمّم٤مطمػ ُمـ إصقات واًمّمقر اًمذهٜمٞم٦م 

واًمٜم٘مقش ومٛمخٚمقىم٦م يمخٚمؼ طم٤مُمٚمٞمٝم٤م وم٤مؾمت٘مرت آراء أهؾ اًمٕمٚمؿ واًمٗمٝمؿ 
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 قل أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م.قمغم ُم٤م ىم٤مًمف اإلُم٤مم إقمٔمؿ وهذا هق ىم

ومال رطمؿ اهلل ُمـ صحػ احل٘م٤مئؼ وسمدل اًمرواي٤مت ويمذب قمغم أئٛم٦م 

 اإلؾمالم.

 سليمان بن حرب:  -24
أورد قمٜمف ُم٤م ىم٤مًمف اًمٗمًقي ذم اعمٕمروم٦م طمدصمٜم٤م ؾمٚمٞمامن سمـ طمرب طمدصمٜم٤م 

مح٤مد سمـ زيد ىم٤مل ىم٤مل اسمـ قمقف ٟمٌئ٧م أن ومٞمٙمؿ صداديـ يّمدون قمـ 

أسمق طمٜمٞمٗم٦م وأصح٤مسمف ممـ يّمدون قمـ ؾمٌٞمؾ اهلل ىم٤مل ؾمٚمٞمامن سمـ طمرب و

 ا.هـؾمٞمٌؾ اهلل 

أىمقل مح٤مد سمـ زيد ؾمٌؼ صمٜم٤مؤه قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م وهق ُمـ أصح٤مسمف واسمـ 

قمقن ُمـ اعمثٜملم قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م طمدث أسمق قمٌداهلل احلًلم سمـ قمكم 

اًمّمٞمٛمري قمـ أمحد سمـ حمٛمد اًمّمػمذم قمـ حمٛمد سمـ أمحد اعمًٙمل قمـ قمكم 

ان قمـ أيب ؾمٚمٞمامن اجلقزضم٤مين قمـ سمـ حمٛمد اًمٜمخٕمل قمـ حمٛمد سمـ ؾمٕمد

ظم٤مرضم٦م سمـ ُمّمٕم٥م ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م قمٌداهلل سمـ قمقن وذيمر أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م وم٘م٤مل 

ٟمف ي٘مقل اًمٞمقم ىمقًٓ صمؿ إذاك ص٤مطم٥م ًمٞمؾ وقم٤ٌمدة ىم٤مل وم٘م٤مل سمٕمض ضمٚم٤ًمئف 

يرضمع قمٜمف همدا وم٘م٤مل اسمـ قمقن هذا دًمٞمؾ قمغم اًمقرع ٓ يرضمع ُمـ ىمقل إمم 

 ومع قمٜمف.ىمقل إٓ ص٤مطم٥م ديـ وًمقٓ ذاك ًمٜمٍم ظمٓم٠مه ودا

وؾمٚمٞمامن سمـ طمرب رمحف اهلل ُم٤م ي٘مّمد ُم٤م ومٝمٛمف ه١مٓء ُمـ اًمّمد قمـ 

ؾمٌٞمؾ اهلل سمؾ يم٤من سمٕمض اعمحدصملم وُمٜمٝمؿ ؾمٚمٞمامن سمـ طمرب ٓ ُمٞمؾ هلؿ إمم 

اًمٗم٘مف وُم٤ًمئٚمف واؾمتٜم٤ٌمـم٤مشمف سمؾ طمرصٝمؿ قمغم اًمرواي٦م ومّمدرت ُمٜمٝمؿ هذه 

 إًمٗم٤مظ ؾم٤محمٝمؿ اهلل.

ن هذا احلدي٨م إل وىمد روى حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد اًم٘مٓم٤من قمـ ؿمٕم٦ٌم أٟمف ىم٤م

يّمديمؿ قمـ ذيمر اهلل وقمـ اًمّمالة ومٝمؾ أٟمتؿ ُمٜمتٝمقن يمام ذم ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ 

ٓسمـ قمٌداًمؼم وم٢مذا وضمد ُمـ يٕمد احلدي٨م يّمد قمـ ذيمر اهلل ومال ُم٤مٟمع ُمـ أن 

 يقضمد ُمـ يٕمد اًمٗم٘مف يمذًمؽ ٟم٠ًمل اهلل اًمّمقن واًمٕم٤مومٞم٦م.
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صمؿ ٟم٘مؾ اعم١مًمػ قمـ ؾمٚمٞمامن سمـ طمرب ىم٤مل مح٤مد ضمٚم٧ًم إمم أيب 

ٞمٗم٦م ذم اعمًجد احلرام وم٘م٤مل ىمدم أيقب اعمديٜم٦م ومجٚم٧ًم إًمٞمف وم٘مٚم٧م ًمٕمكم طمٜم

أشمٕمٚمؼ قمٚمٞمف ؾم٘مٓم٦م ىم٤مل ومج٤مء طمتك ىم٤مم سملم اعمٜمؼم واًم٘مؼم ىم٤مل ومام ذيمرت 

ُم٘م٤مُمف إٓ اىمِمٕمر ضمٚمدي ىم٤مل ؾمٚمٞمامن وُم٤م أراه إٓ يمذب صمؿ ىم٤مل ؾمٚمٞمامن 

شمرون يم٤من ذم ىمٚمٌف إيامن طمٞم٨م هؿ أن يتٕمٚمؼ ٕيقب سمً٘مٓم٦م هؾ رأيتؿ أؾمقأ 

 ا.هـأدسم٤ًم ُمٜمف طملم يٕمٚمؿ أن مح٤مد ضمٚمٞمس ٕيقب صمؿ ي٘مقل ًمف هذا اًم٘مقل 

مح٤مد سمـ زيد ُمـ أسمر اًمٜم٤مس سم٠ميب طمٜمٞمٗم٦م وأيقب اًمًختٞم٤مين ُمـ  أقول

أضمٚم٦م أصح٤مب أيب طمٜمٞمٗم٦م وأيـ مح٤مد ُمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م طمٞمٜمام صٜمع ُم٤م صٜمع قمغم 

ي٘مقل: )اًمديـ اًمٜمّمٞمح٦م( وُم٤م ىمٞمٛم٦م ىمقل ط زقمؿ اعم١مًمػ وأؾمالومف واًمٜمٌل 

ن ُم٤م أراه إٓ يمذب هؾ يمِمػ ًمف قمـ طم٤مل أيب طمٜمٞمٗم٦م وأٟمف مل ي٘مِمٕمر ؾمٚمٞمام

ضمٚمده وُم٤م ىمٞمٛم٦م ىمقل ؾمٚمٞمامن شمرون يم٤من ذم ىمٚمٌف إيامن طمٞم٨م هؿ أن يتٕمٚمؼ 

ٕيقب سمً٘مٓم٦م هؾ رأيتؿ أؾمقأ أدسم٤ًم ُمٜمف طملم يٕمٚمؿ أن مح٤مد ضمٚمٞمس ٕيقب 

صمؿ ي٘مقل ًمف هذا اًم٘مقل وهؾ اعمٜمع قمـ اًمتٕمٚمؼ سمً٘مٓم٦م ُمقىمقف قمغم يمقن 

 ٞمس ٕيقب أم هق ممٜمقع ُمٓمٚم٘م٤ًم.مح٤مد ضمٚم

واهلل ُم٤م رأي٧م أؾمقأ أدسم٤م ُمـ ه١مٓء اعمِمٜمٕملم قمغم أئٛم٦م اإلؾمالم 

 اًمٕمٔم٤مم.

قمٚمؿ أوٓ أٟمف دار ظمالف اوه٤مك اًم٘مّم٦م ًمتٕمرف احل٘مٞم٘م٦م هلذه احلٙم٤مي٦م 

واًمًالم قمٚمٞمف هؾ شمدقمق ط طمقل اًمًٜم٦م ذم اًمدقم٤مء سمٕمد زي٤مرة ىمؼم اًمٜمٌل 

ًمٕمٙمس ويم٤من أسمق طمٜمٞمٗم٦م يرى وأٟم٧م ُمًت٘مٌؾ اًم٘مؼم ُمًتدسمر اًمٙمٕم٦ٌم أم ا

اًم٘مقل إول ومٚمام ىمدم أيقب اعمديٜم٦م ىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م ٕصح٤مسمف ٕٟمٔمرنَّ ُم٤مذا 

يّمٜمع هؾ ي٠مظمذ سم٤مًم٘مقل إول أم سم٤مًمث٤مين ومٚمام رآه اؾمت٘مٌؾ اًم٘مؼم ىم٤مل ىم٤مم 

 ُم٘م٤مم وم٘مٞمف.

روي قمـ اإلُم٤مم اجلٚمٞمؾ أيب قمٌداًمرمحـ سمـ  يىم٤مل اعمجد اًمٚمٖمق

قل ىمدم أيقب اًمًختٞم٤مين وأٟم٤م سم٤معمديٜم٦م اعم٤ٌمرك ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م ي٘م

وم٘مٚم٧م ٕٟمٔمرنَّ ُم٤م يّمٜمع ومجٕمؾ فمٝمره مم٤م يكم اًم٘مٌٚم٦م ووضمٝمف مم٤م يكم رؾمقل 
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وسمٙمك همػم ُمت٤ٌمك وم٘م٤مم ُم٘م٤مم رضمؾ وم٘مٞمف وروى أسمق اًم٘م٤مؾمؿ ـمٚمح٦م ط اهلل 

سمـ حمٛمد ذم ُمًٜمد أيب طمٜمٞمٗم٦م سمًٜمده قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م ىم٤مل: ضم٤مء أيقب 

تدسمر اًم٘مٌٚم٦م وأىمٌؾ سمقضمٝمف إمم اًم٘مؼم وم٤مؾمط اًمًختٞم٤مين ومدٟم٤م ُمـ ىمؼم اًمٜمٌل 

 وسمٙمك سمٙم٤مء همػم ُمت٤ٌمك.

هذه هل اًم٘مّم٦م وم٠ميـ اًمً٘مٓم٦م اًمتل أراد أسمق طمٜمٞمٗم٦م أن يتٕمٚمؼ مه٤م 

ًمرضمؾ ُمـ أضمؾ أصح٤مسمف وأسمر شمالُمٞمذه هم٤مي٦م ُم٤م ذم إُمر ؿمٞمخ أراد أن يٜمٔمر 

ُم٤مذا يّمٜمع شمٚمٛمٞمذه ذم ُم٠ًمًم٦م ضمرى ومٞمٝم٤م اخلالف ًمٞمٙمقن ًمف ُم١ميدًا قمٜمد 

 وُمقضمٝم٤م ُمرؿمدًا قمٜمد اظمتٞم٤مره اعمرضمقح.اظمتٞم٤مره إصقب 

 وم٠ميـ ؾمقء إدب وأيـ اًمٙمذب وأيـ وأيـ........

 هٙمذا شمٗمٕمؾ اًمٕمّمٌٞم٦م سمّم٤مطمٌٝم٤م ىم٤مشمؾ اهلل اًمتٕمّم٥م 

 سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر: -11
ؾمتت٤مسم٦م ٕيب طمٜمٞمٗم٦م ُمـ يمت٤مب اًمًٜم٦م ٟم٘مؾ قمٜمف اعم١مًمػ ىمّم٦م آ

ؾ اعمٜم٘مقل قمٜمف يم٤مٍف ذم اعمٜمًقب زورًا ًمٕمٌداهلل سمـ أمحد وسمٓمالن إص

ؾم٘مقط اًمرواي٦م وأسمق ظم٤مًمد إمحر ُمـ اعمثٜملم قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م يمام ذم آٟمت٘م٤مء 

ؾمتت٤مسم٦م وأزيدك هٜم٤م رواي٦م ٓسمـ قمٌداًمؼم وىمد ؾمٌؼ أن ووحٜم٤م ىمْمٞم٦م آ

 أظمرى صحٞمح٦م ًم٘مْمٞم٦م اؾمتت٤مسم٦م أيب طمٜمٞمٗم٦م.

أظمرج سمـ أيب اًمٕمقام احل٤مومظ قمـ حمٛمد سمـ أمحد سمـ مح٤مد أيب سمنم 

ٛمد سمـ مح٤مد سمـ اعم٤ٌمرك طمدصمٜمل حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن طمدصمٜم٤م ظم٤مًمد سمـ طمدصمٜمل حم

ص٤مدىم٤ًم وًمق ٟمنم  قمز وضمؾيزيد اًمزي٤مت ىم٤مل: يم٤من أسمق طمٜمٞمٗم٦م ٓ حيٚمػ سم٤مهلل 

ومًٕمل سمف إمم سمٕمض وٓة اًمٙمقوم٦م سم٠مٟمف ي٘مقل أنَّ اًم٘مرآن خمٚمقق وإٓ 

وم٤مؾمتحٚمٗمف ًمٕمٚمٛمٝمؿ سم٠مٟمف ٓ حيٚمػ وإن طمٚمػ ومٝمق ص٤مدق وم٠مظمذه اًمقازم 

٤مس وم٘م٤مل ًمف اًمقازم ُم٤م ي٘مقل ه١مٓء قمٚمٞمؽ ىم٤مل وُم٤م ي٘مقًمقن ىم٤مل ومجع ًمف اًمٜم

ٟمؽ شم٘مقل اًم٘مرآن خمٚمقق ىم٤مل ُم٤م ؾمٛمٕم٧م ُمـ ي٘مقًمف وٓ ُمـ جي٤مدل إي٘مقًمقن 

إٟمف ًم٘مقل شمْمٞمؼ ًمف اًمٜمٗمس ىم٤مل ومتحٚمػ و -يٕمٜمل ُمـ ؿمٞمقخ اًمٕمٚمؿ  -ومٞمف 

أٟمؽ ُم٤م ىمٚم٧م هذا ىم٤مل هق يٕمٚمؿ شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ُمٜمل ظمالف ُم٤م ي٘مقًمقن ىم٤مل 
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ىمٚم٧م ىم٤مل هق قمٜمدي أقمٔمؿ ُمـ أطمٚمػ سمف ص٤مدىم٤ًم أو يم٤مذسم٤م ومتحٚمػ أٟمؽ ُم٤م 

ُمر سمف ومجرد ومٚمام رأى ٠موم٘م٤مل ًمف اًمقازم أقم٤مىمٌؽ إن مل حتٚمػ ىم٤مل أٟم٧م وذاك وم

اًمقازم ٟمح٤موم٦م ضمًٛمف وؿمٞمٌف ىم٤مل ًمف أَو شمتقب ىم٤مل ُم٤م ىمٚم٧م ُم٤م ادقمل قمكمَّ ىمط 

وٓ اقمت٘مده ىم٤مل ومت٥م ىم٤مل اًمٚمٝمؿ شم٥م قمٚمٞمٜم٤م وم٘مٞمؾ اؾمتتٞم٥م أسمق طمٜمٞمٗم٦م ريض 

 .اهلل قمٜمف

وأظمرج أيْم٤ًم قمـ أيب سمنم قمـ حمٛمد سمـ اعم٤ٌمرك سمـ ؾمٚمٞمامن قمـ حمٛمد 

سمـ احلًـ اهلٛمذاين ؾمئؾ قمٌداًمًالم سمـ طمرب اعمالئل قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م هؾ 

اؾمتتٞم٥م وم٘م٤مل يٖمٗمر اهلل ًمؽ ي٤م أظمل اؾمتٖمٗمر اهلل ُمـ ؿمٜمع هذا قمٚمٞمف؟ وم٤مٟمٔمر 

 سمرسمؽ ي٤م أظمل يمٞمػ يؽمك ه١مٓء اًمٜم٘مقل اًمداًم٦م قمغم سمراءة أيب طمٜمٞمٗم٦م وهل

ُمًٜمدة قمٚمٞمٝم٤م ؾمامقم٤مت احلٗم٤مظ ويٕمٛمدون إمم ُم٤م طم٘مف أن يٓمقى وٓ يروى 

 ومٞمٜم٘مٚمقٟمف ُمـ يمت٥م ٓ شمّمح ٟمًٌتٝم٤م إمم ُم١مًمٗمٞمٝم٤م.

وهٙمذا يٙمقن اجلرح واًمتٕمديؾ قمٜمدهؿ وهٙمذا شمروى إؾم٤مٟمٞمد 

اًمّمحٞمح٦م قمٜمدهؿ وهؿ أضمٝمؾ اًمٜم٤مس سمٕمٚمؿ اجلرح واًمتٕمديؾ وأسمٕمد اًمٜم٤مس 

 قمـ اًمًٜم٦م.

 :سليمان بن مهران الأعمش -11
ٟم٘مؾ قمٜمف اعم١مًمػ ـمروم٦م ُمروي٦م ذم يمت٤مب اًمًٜم٦م اعمٜمًقب زورًا ًمٕمٌداهلل 

سمـ أمحد شم٘مقل اًمٓمروم٦م: دظمؾ أسمق طمٜمٞمٗم٦م قمغم إقمٛمش يٕمقده وم٘م٤مل: ي٤م أسم٤م 

حمٛمد ًمقٓ أن يث٘مؾ قمٚمٞمؽ جملء ًمٕمدشمؽ ذم يمؾ يقم وم٘م٤مل إقمٛمش ُمـ هذا 

إذا  ىم٤مًمقا أسمق طمٜمٞمٗم٦م وم٘م٤مل ي٤م سمـ اًمٜمٕمامن أٟم٧م واهلل صم٘مٞمؾ ذم ُمٜمزًمؽ ومٙمٞمػ

 ضمئتٜمل.

وأىمقل هذه شمّمٚمح أن شمٙمقن ذم اعمًتٓمرف ويٙمٗمل ذم سمٓمالهن٤م يمقهن٤م 

 ُمٜم٘مقًم٦م ُمـ يمت٤مب ٓ شمّمح ٟمًٌتف عم١مًمٗمف.
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صمؿ إقمٛمش ُمـ ُمِم٤ميخ أيب طمٜمٞمٗم٦م وأظمذ قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م وصمٜم٤مء 

إقمٛمش قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م ُمدون ذم يمت٤مب آٟمت٘م٤مء ًمٚمح٤مومظ اسمـ قمٌداًمؼم 

إمم أيب طمٜمٞمٗم٦م طمتك يٙمت٥م ًمٜم٤م  وُمٜمف ىمقل إقمٛمش ًمٕمكم سمـ ُمًٝمر اذه٥م

 اعمٜم٤مؾمؽ.

وروى اسمـ قمٌد اًمؼم سم٢مؾمٜم٤مده إمم قمٌداهلل سمـ ٟمٛمػم ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م 

إقمٛمش ي٘مقل وؾمئؾ قمـ ُم٠ًمًم٦م وم٘م٤مل إٟمام حيًـ اجلقاب ذم هذا وُمثٚمف 

 اًمٜمٕمامن سمـ صم٤مسم٧م اخلراز أراه سمقرك ذم قمٚمٛمف.

وم٤مٟمٔمر سمرسمؽ يمٞمػ يؽمك ه١مٓء اًمّمحٞمح اعمًٜمد ويٜم٘مٚمقن اًمقاهٞم٤مت 

ت٤مب اًمًٜم٦م اعمٜمًقب زورًا ًمٕمٌداهلل سمـ أمحد هٙمذا شمٙمقن قمٜمدهؿ ُمـ يم

 إؾم٤مٟمٞمد اًمّمحٞمح٦م طمًٌل اهلل ويمٗمك وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ.

 سوار العنبري: -15
أىمقل يٙمٗمل ًمٌٓمالن اًمرواي٦م قمٜمف ٟم٘مٚمٝم٤م ُمـ يمت٤مب اًمًٜم٦م اعمٜمًقب 

 زورًا ًمٕمٌداهلل سمـ أمحد.

يك بن عبدالله النخعي: -14  شر
قمٜمف وُمّم٤مدره اخلٓمٞم٥م ويمت٤مب اًمًٜم٦م  أىمقل أـم٤مل اعمّمٜمػ ذم اًمٜم٘مؾ

اعمٜمًقب زورًا ًمٕمٌداهلل سمـ أمحد واًمٕمٚمؾ ٕمحد وشم٤مريخ أيب زرقم٦م واعمٕمروم٦م 

 ًمٚمٗمًقي واسمـ طم٤ٌمن واسمـ قمدي.

 وجمٛمقع اًمرواي٤مت شمدور قمغم:

ىمقل ذيؽ إٟمام أسمق طمٜمٞمٗم٦م ضمرب ُمٜم٘مقل قمـ اخلٓمٞم٥م واعمٕمروم٦م  -4

 ًمٚمٗمًقي.

 زرقم٦م ويمت٤مب اًمًٜم٦م اعمٜمًقب اؾمتت٤مسم٦م أيب طمٜمٞمٗم٦م ُمرشملم ُمٜم٘مقل قمـ أيب -2

 ًمٕمٌداهلل سمـ أمحد واعمٕمروم٦م ًمٚمٗمًقي.

ؾمئؾ ذيؽ قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م وم٘م٤مل وهؾ شمٚمت٘مل ؿمٗمت٤مي سمذيمر أيب طمٜمٞمٗم٦م  -3

 ُمٜم٘مقل قمـ اًمًٜم٦م اعمٜمًقب ًمٕمٌداهلل سمـ أمحد.

ٛمٜمزًم٦م اًمدوم٤موملم ًمق أن ىم٤مل ذيؽ ُم٤م ؿمٌٝم٧م أصح٤مب أيب طمٜمٞمٗم٦م إٓ سم -4
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 ُمـ رآه ُمٜمٝمؿ ُمٜم٘مقل ُمـ يمت٤مب مم٤مؾمتف ذم اعمًجد ُم٤م سمارضماًل يمِمػ 

 اًمًٜم٦م اعمٜمًقب زورًا ًمٕمٌداهلل سمـ أمحد.

ط ىمقل ذيؽ ُمذه٥م أيب طمٜمٞمٗم٦م وأصح٤مسمف رد إصمر قمـ رؾمقل اهلل  -5

 وُمٜم٘مقل ُمـ يمت٤مب اًمًٜم٦م اعمٜمًقب ًمٕمٌداهلل سمـ أمحد.

ىمقل ذيؽ ٕن يٙمقن ذم يمؾ رسمع ُمـ أرسم٤مع اًمٙمقوم٦م مخ٤مر ظمػم ُمـ أن  -6

أيب طمٜمٞمٗم٦م ُمٜم٘مقل ُمـ اًمٕمٚمؾ ٕمحد واًمًٜم٦م يٙمقن ومٞمف ُمـ ي٘مقل سمرأي 

اعمٜمًقب ًمٕمٌداهلل سمـ أمحد واعمٕمروم٦م ًمٚمٗمًقي واًمٙم٤مُمؾ ٓسمـ قمدي 

 واخلٓمٞم٥م.

وأىمقل: اقمٚمؿ أوًٓ أن ذيؽ ُمـ أصح٤مب أيب طمٜمٞمٗم٦م يمام ذم قم٘مقد 

اجلامن وُمـ اعمثٜملم قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م يمام أؾمٜمد ذًمؽ احل٤مومظ اسمـ قمٌداًمؼم ذم 

ؾ ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م ذيٙم٤م اًمٜمخٕمل ي٘مقل يم٤من أسمق آٟمت٘م٤مء إمم اهلٞمثؿ سمـ مجٞم

طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل ـمقيؾ اًمّمٛم٧م دائؿ اًمٗمٙمر ىمٚمٞمؾ اعمح٤مدصم٦م ًمٚمٜم٤مس إذا 

 قمٚمٛم٧م هذا قمٚمٛم٧م يمٞمػ يؽمك اعم١مًمػ اًمثٜم٤مء اًمث٤مسم٧م ويٜم٘مؾ اعمث٤مًم٥م.

صم٤مٟمٞم٤ًم ه٤مك رد اعمٓم٤مقمـ وم٤مًم٘مقل إول ُمٜم٘مقل قمـ اخلٓمٞم٥م سم٢مؾمٜم٤مد ومٞمف 

 اسمـ درؾمتقيف وىمد قمروم٧م طم٤مًمف.

 ًمث٤مين ؾمٌؼ رده ُمرارًا.واخلؼم ا

واًمث٤مًم٨م واًمراسمع واخل٤مُمس يٙمٗمل ًمٌٓمالهن٤م ٟم٘مٚمٝم٤م ُمـ يمت٤مب اًمًٜم٦م 

 اعمٜمًقب زورا ًمٕمٌداهلل سمـ أمحد.

واخلؼم اًم٤ًمدس شمٙمٗمل ٟمٙم٤مرة أًمٗم٤مفمف وسمِم٤مقم٦م ُمتٜمف ذم رده ُمع أن ومٞمف 

إسم٤مر واسمـ دوُم٤م قمٜمد اخلٓمٞم٥م وُمثؾ هذا اًمًٗمف ٓ يتٗمقه سمف قم٤ممل خي٤مف اهلل 

 سمرىء اًم٘م٤ميض ذيٙم٤ًم ُمٜمف وأقمقذ سم٤مهلل ممـ إذا ظم٤مصؿ ومجر.وإين أُ  قمز وضمؾ

 شعبة بن الحجاج: -16
ٟم٘مؾ اعم١مًمػ قمـ يمت٤مب اًمًٜم٦م اعمٜمًقب زورًا ًمٕمٌداهلل سمـ أمحد ىم٤مل 

طمدصمٜمل حمٛمد سمـ أيب قمت٤مب إقملم طمدصمٜم٤م ُمٜمّمقر سمـ ؾمٚمٛم٦م اخلزاقمل ىم٤مل 

 ؾمٛمٕم٧م مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م يٚمٕمـ أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م ويم٤من ؿمٕم٦ٌم يٚمٕمـ أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م.
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يٙمٗمل ًمٌٓمالن هذه اًمرواي٦م يمقهن٤م ذم يمت٤مب اًمًٜم٦م اعمٜمًقب  قولأ

زورا ًمٕمٌداهلل سمـ أمحد وؿمٕم٦ٌم ُمـ أطمًـ اًمٜم٤مس صمٜم٤مء قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م وصمٜم٤مؤه 

قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م ُمًٜمد قمٜمد احل٤مومظ اسمـ قمٌداًمؼم ذم آٟمت٘م٤مء وىمد ؾمٌؼ ٟم٘مٚمف ذم 

 مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م. 29شمرمج٦م 

غم أٟمف ُمـ أهؾ ًمنمع قموًمٕمـ ؿمخص ُمٕملم ٓ يٙمقن ومٞمف ٟمص ذم ا

٤ًم قمٔمٞماًم ذم ذيٕم٦م اإلؾمالم وًمق يم٤من اعمٚمٕمقن قم٤مُمٞم٤ًم ضمٚمٗم٤ًم ٌٟماًمٜم٤مر يٕمد ذ

 ومٙمٞمػ يٙمقن ًمٕمـ إُم٤مم ُمـ أئٛم٦م اًمديـ.

وم٠ميـ قم٘مٚمؽ ي٤م ُمدسمر اًمٕمٍم وأٟم٧م ٓ شمدري ُم٤م اًمذي خيرج ُمـ 

 رأؾمؽ.

ويمٞمػ يّمدر هذا اًمٚمٕمـ ُمـ ُمثؾ مح٤مد وُمثؾ ؿمٕم٦ٌم ومه٤م مه٤م ذم 

 اًمديـ.

٥م أن يًتٗمٞمده طم٤مُمؾ احلدي٨م اًمٜمٌقي ُمـ وُمٕمٚمقم أن أول ُم٤م جي

احلدي٨م اًمنميػ هق يمرم اًمٓمٌع وًملم اجل٤مٟم٥م واًمتٚمٓمػ سم٤معمًٚمٛملم 

سمتٕم٤مد قمـ هجر اًم٘مقل ومْماًل قمـ اًمِمتؿ واًمٚمٕمـ واحلرص قمغم قمدم وآ

اخلقض ومٞمام ٓ يٕمٜمٞمف واطمؽمام إيم٤مسمر وإضمالل اًمٕمٚمامء واًمؽميض قمغم 

ؿ سمخػم يم٠مٟمف قم٤مش ُمع ؾمٚمػ إُم٦م واًمؽمطمؿ قمغم أئٛم٦م اعمًٚمٛملم وذيمره

 وقم٤مذه وشمرسمك سمًػمشمف ذم إرؿم٤مد إُم٦م.ط اًمٜمٌل 

أُم٤م ُمـ أوهمؾ ذم اًم٤ٌمـمؾ سمٗمٔم٤مفم٦م وهمٚمٔم٦م وسمذاءة ومٝمق ُمـ أضمٝمؾ ظمٚمؼ 

وؾمػمشمف وأسمٕمدهؿ ُمـ صدق آٟمتامء إًمٞمف ط اهلل سمًٜم٦م ٟمٌل اًمرمح٦م واهلدى 

 ومت٥م إمم رسمؽ ي٤م ُم٘مٌؾ وم٢مين ًمؽ ُمـ اًمٜم٤مصحلم.ط 

 نوري:عبدالوارث بن سعيد الت -11
أىمقل ٟم٘مؾ اعمّمٜمػ ُمـ يمت٤مب اًمًٜم٦م اعمٜمًقب زورًا ًمٕمٌداهلل سمـ أمحد 

هجر قمٌداًمقارث عمجٚمس أيب طمٜمٞمٗم٦م ويٙمٗمل ًمٌٓمالن اخلؼم ٟم٘مٚمف قمـ يمت٤مب 

 اًمًٜم٦م اعمٜمًقب زورا ًمٕمٌداهلل سمـ أمحد.
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 الإمام أبو زرعة عبيدالله بن عبدال كريم: -11
٤من أسمق طمٜمٞمٗم٦م ٟم٘مؾ اعم١مًمػ قمـ اًمؼمدقمل أٟمف ؾمٛمع أسم٤م زرقم٦م ي٘مقل يم

ضمٝمٛمٞم٤م ويم٤من حمٛمد سمـ احلًـ ضمٝمٛمٞم٤م ويم٤من أسمق يقؾمػ ضمٝمٛمٞم٤م سملم 

 اًمتجٝمؿ.

صمػمت أأسمق زرقم٦م إُم٤مم ضمٚمٞمؾ وًمٙمـ أصٖمك ًمٚمقؿمٞم٤مت اًمتل  أقول:

طمقل أيب طمٜمٞمٗم٦م وشم٠مصمر سم٠مُمث٤مل احلٛمٞمدي وسم٠ميب ٟمٕمٞمؿ ومه٤م مه٤م ذم اًمٕمّمٌٞم٦م 

 قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م ريض اهلل قمٜمف.

 جٝمؿ.وأسمق طمٜمٞمٗم٦م وأصح٤مسمف أسمري٤مء ُمـ اًمت

واًمتجٝمؿ إظمذ سم٘مقل ضمٝمؿ سمـ صٗمقان أسمق حمرز اًمؽمُمذي اًمٙم٤مشم٥م 

أصٚمف ُمـ اًمٙمقوم٦م وفمٝمرت سمدقمتف سمؽمُمذ ويم٤من ي٘مقل سم٤مجلؼم ويٜمٗمل قمٚمؿ اهلل 

وضمؾ سم٤معمٕمٚمقُم٤مت اعمتٖمػمة يمام قمٓمؾ اًمٙمثػم ُمـ اًمّمٗم٤مت ُمٖم٤مٓة ذم  قمز

ُمٕم٤ميم٦ًم ُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن رئٞمس ُمِمٌٝم٦م ُمرو وؿمٝمر سم٤مًم٘مقل سمخٚمؼ اًم٘مرآن 

أٟمف أظمذ اًم٘مقل سمخٚمؼ اًم٘مرآن ُمـ اجلٕمد سمـ درهؿ احلراين ُمقمم ويروى 

 ؾمقيد سمـ همٗمٚم٦م وُم١مدب اجلٕمدي آظمر ُمٚمقك سمٜمل أُمٞم٦م.

وأسمق طمٜمٞمٗم٦م هق ُمـ أوائؾ إئٛم٦م إن مل يٙمـ أوهلؿ اًمذيـ شمّمدوا 

 ًمرأي ضمٝمؿ واجلٕمد وُم٘م٤مشمؾ ذم ٟمٗمل اًمتٕمٓمٞمؾ واًمتِمٌٞمف.

ىم٤مل: ذيمر  أظمرج اًمالًمٙم٤مئل ذم ذح اًمًٜم٦م سمًٜمده إمم اسمـ اعم٤ٌمرك

ضمٝمؿ ذم جمٚمس أيب طمٜمٞمٗم٦م وم٘م٤مل ُم٤م ي٘مقل ىم٤مًمقا ي٘مقل اًم٘مرآن خمٚمقق وم٘م٤مل 

يمؼمت يمٚمٛم٦م خترج ُمـ أومقاهٝمؿ إن ي٘مقًمقن إٓ يمذسم٤م وأظمرج سمًٜمده إمم 

أسمق طمٜمٞمٗم٦م واهلل ُم٤م ُم٤مت  سمـ اعم٤ٌمرك ي٘مقلاؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م 

 وهق ي٘مقل سمخٚمؼ اًم٘مرآن وٓ يديـ اهلل سمف.

مم حمٛمد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ ؾم٤مسمؼ ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م وأظمرج أيْم٤ًم سمًٜمده إ

يقؾمػ اًم٘م٤ميض وىمٚم٧م ًمف شم٘مقل سمخٚمؼ اًم٘مرآن ىم٤مل ٓ يم٤معمٜمٙمر قمكمَّ ٓ هق 

 يٕمٜمل أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م وٓ أٟم٤م اـ هـ
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وًمٙمـ اًمقؿم٤مة صٜمٕمقا ُم٤م صٜمٕمقا وًمألؾمػ يم٤من سمٕمض أهؾ احلدي٨م 

يٖم٤مزم ذم ُم٠ًمًم٦م ظمٚمؼ اًم٘مرآن دون أن يٗمرق سملم ُم٤م هق وصػ هلل وهق 

ز وسملم اعمٚمٗمقظ ُمـ اًم٘مرآن اًمذي هق طم٤مدث سمال ؿمؽ وٓ اًمٙمالم اًمٜمٗم

 ري٥م يمام هق ُم٘مرر قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م.

وٕضمؾ هذه اعمٖم٤مٓة اٟمٓمقى يمثػم ُمـ اعمحدصملم قمغم اًمٕمداء عمتٙمٚمٛمل 

أهؾ احلؼ اًمذيـ ومرىمقا سملم ُم٤م هق ىم٤مئؿ سم٤مخل٤مًمؼ وسملم ُم٤م هق وصػ 

 ًمٚمٛمخٚمقق.

ٔمل سم٤مًم٘مران ـ ىم٤مل ًمٗموسمٚمغ اًمٖمٚمق مه١مٓء إمم طمد اًم٘مقل سمٙمٗمر ُم

ن أسمق زرقم٦م قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م اهت٤مُمف سم٤مًم٘مقل سمخٚمؼ اًم٘مرآخمٚمقق وهم٤مي٦م ُم٤م أظمذه 

 وم٘م٤مشمؾ اهلل اًمقؿم٤مة.وىمد قمٚمٛم٧م سمراءة اإلُم٤مم ُمـ ذًمؽ 

أُم٤م يمالم أيب زرقم٦م ذم رواي٦م أيب طمٜمٞمٗم٦م حلدي٨م ضم٤مسمر ذم اًم٘مراءة 

 ظمٚمػ اإلُم٤مم أٟمف زاد ضم٤مسمر وأن هذا ظمٓم٠م واًمّمقاب رواي٦م احلدي٨م ُمرؾمالً 

ومجقاسمف ىمقل احل٤مومظ اسمـ طمجر أن احلدي٨م ُمِمٝمقر قمـ ضم٤مسمر وىمد رواه 

يمذًمؽ ؾمٗمٞم٤من اًمثقري يمام ذم ُمًٜمد أمحد سمـ ُمٜمٞمع وشم٤مسمٕمف قمغم ذًمؽ ذيؽ 

ورواه احلًـ سمـ ص٤مًمح قمـ أيب اًمزسمػم قمـ ضم٤مسمر ُمرومققم٤م ومٚمامذا يمؾ هذه 

اًمْمج٦م قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م وُمع هذا يمٚمف ًمق ؾمٚمٛمٜم٤م ضمدًٓ شمٗمرد أيب طمٜمٞمٗم٦م ذم 

احلدي٨م ومٝمق زي٤مدة صم٘م٦م شم٘مٌؾ يمام هق ُم٘مرر ذم أوائؾ يمت٥م اعمّمٓمٚمح  رومع

 ومْماًل قمـ اعمًٌقـم٤مت.

وُمع ذًمؽ مل يتٗمرد أسمق طمٜمٞمٗم٦م سمرومٕمف سمؾ رومٕمف أيْم٤ًم ؾمٗمٞم٤من اًمثقري 

وذيؽ اًم٘م٤ميض يمام ذم ُمًٜمد أمحد سمـ ُمٜمٞمع ورومٕمف أيْم٤ًم احلًـ سمـ ص٤مًمح 

ذم اًمتٚمخٞمص سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم وضمٕمٚمف احل٤مومظ اقمـ أيب اًمزسمػم قمـ ضم٤مسمر قمٜمد 

 ُمِمٝمقرًا قمـ ضم٤مسمر ريض اهلل قمٜمف.
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 عثمان البتي: -10
ٟم٘مؾ اعم١مًمػ قمـ يمت٤مب اًمًٜم٦م اعمٜمًقب زورا ًمٕمٌداهلل سمـ أمحد 

طمدصمٜمل أمحد سمـ إسمراهٞمؿ طمدصمٜم٤م ُمٕم٤مذ سمـ ُمٕم٤مذ ؾمٛمٕم٧م قمثامن اًمٌتل ي٘مقل: 

 ذات يقم ويؾ ٕيب طمٜمٞمٗم٦م هذا ُم٤م خيٓمئ ُمرة ومٞمّمٞم٥م.

 ٤م قمـ اًمٙمت٤مب اعمٜمًقب زوراً أىمقل يٙمٗمل ًمٌٓمالن اًمرواي٦م ٟم٘مٚمٝم

 ًمٕمٌداهلل سمـ أمحد.

وقمثامن سمـ ُمًٚمؿ اًمٌتل وم٘مٞمف اًمٌٍمة ذم زُمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م شمقذم ؾمٜم٦م 

هـ وهق إُم٤مم جمتٝمد صم٘م٦م يم٤مٟم٧م دمري سمٞمٜمف وسملم أيب طمٜمٞمٗم٦م ريض اهلل 443

قمٜمٝمام ُمراؾمالت وإًمٞمف يمت٥م أسمق طمٜمٞمٗم٦م رؾم٤مًمتف اعمِمٝمقرة ذم ُم٠ًمًم٦م اإلرضم٤مء 

ٛمققم٦م ُمع اًمٕم٤ممل واعمتٕمٚمؿ ٕيب طمٜمٞمٗم٦م واًمٗم٘مف ـمٌٕم٧م هذه اًمرؾم٤مًم٦م ذم جم

إيمؼم رواي٦م أيب ُمٓمٞمع اًمٌٚمخل قمٜمف سم٤مٔؾمت٤مٟم٦م ىمٌؾ ٟمحق ىمرٟملم صمؿ أقم٤مد 

 ـمٌٕمٝم٤م اًمٕمالُم٦م اًمٙمقصمري سمتح٘مٞم٘مف اعمتلم وشمٕمٚمٞم٘م٤مشمف اًمٜمٗمٞم٦ًم.

وىمد أورد ٟمص اًمرؾم٤مًم٦م سمٙم٤مُمٚمٝم٤م اًمٕمالُم٦م اعم١مرخ اعمحدث اًمٜم٤مىمد 

ٜمٗملم ذم شمرمج٦م اإلُم٤مم أيب اًمِمٞمخ حمٛمقد طمًـ اًمٓمقٟمٙمل ذم ُمٕمجؿ اعمّم

طمٜمٞمٗم٦م ٟم٘مال قمـ ٟمًخ٦م خمٓمقـم٦م ذم اخلزاٟم٦م اعمحٛمدي٦م سم٤ًمطمؾ سُمٛمٌل وشم٤مريخ 

هـ وذم أوهل٤م ؾمٜمد اًمرؾم٤مًم٦م إمم اإلُم٤مم أيب 4088رُمْم٤من قم٤مم 48ٟمًخٝم٤م 

طمٜمٞمٗم٦م يمام أصم٧ٌم ذم ـمٌٕم٦م اًمٕمالُم٦م اًمٙمقصمري اعمٓمٌققم٦م قمـ ٟمًخ٦م دار اًمٙمت٥م 

 اعمٍمي٦م.

هـ رمحف 482ف إصقزم اعمتقرم ؾمٜم٦م وىمد أؿم٤مر اإلُم٤مم اًمٌزدوي اًمٗم٘مٞم

اهلل شمٕم٤ممم ذم أول يمت٤مسمف أصقل اًمٗم٘مف إمم هذه اًمرؾم٤مًم٦م وذيمره٤م أيْم٤ًم اإلُم٤مم 

هـ رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم يمت٤مب 446أسمق اًمٕم٤ٌمس اًمٜم٤مـمٗمل اعمتقرم ؾمٜم٦م 

إضمٜم٤مس وأورد ٟمّمٝم٤م سمتامُمٝم٤م اًمٕمالُم٦م اعمٝمذاين ذم ظمزاٟم٦م إيمٛمؾ ذم أواظمر 

ًمٌٞم٤ميض ذم إؿم٤مرات اعمرام ُمـ قم٤ٌمرات اإلُم٤مم أي اًمٙمت٤مب أوم٤مده اًمٕمالُم٦م ا

 اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م.
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وذيمر هذه اًمرؾم٤مًم٦م أيْم٤ًم اًمٕمالُم٦م أسمق اعمٔمٗمر آؾمٗمرايٞمٜمل اعمتقرم ؾمٜم٦م 

هـ ذم يمت٤مسمف اًمتٌّمػم ذم أصقل اًمديـ وـمٌع هذه اًمرؾم٤مًم٦م ؿمٞمخ 474

ُمِم٤مخيٜم٤م قمٌداًمٗمت٤مح أسمق همدة وأسم٘مك قمغم شمٕمٚمٞم٘م٤مت ؿمٞمخف اًمٙمقصمري رمحف اهلل 

 ٞمٝم٤م وُمـ ُم٘مدُم٦م أيب همدة ٟم٘مٚم٧م اعمٕمٚمقُم٤مت أقماله.قمٚم

وقمثامن اًمٌتل هذا ُمـ قمٔمامء اعمجتٝمديـ وًمٙمٜمف ممـ اٟم٘مرو٧م 

ُمذاهٌٝمؿ وًمف اٟمٗمرادات ذم اًمٗم٘مف ذيمره٤م اًمٓمح٤موي ذم اظمتالف اًمٕمٚمامء 

واجلّم٤مص ذم خمتٍمه واسمـ اعمٜمذر ذم آذاف وأمهٚمٝم٤م اسمـ ضمرير ذم 

 يمت٤مسمف اظمتالف اًمٗم٘مٝم٤مء.

أيب طمٜمٞمٗم٦م ًمٚمٌتل قمـ اًمٜمًخ٦م اًمتل ـمٌٕمٝم٤م ؿمٞمخ وه٤مك ٟمص رؾم٤مًم٦م 

  ُمِم٤مخيٜم٤م أسمق همدة رمحف اهلل:
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 رسالة أبي حنيفة إلى عثمان البتي 
 بسم الل  ه الرحمن الرحيم

 

هلل رب اًمٕم٤معملم واًمّمالة واًمًالم قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد وآًمف  احلٛمد

 وصحٌف أمجٕملم.

ـ روى اإلُم٤مم طم٤ًمم اًمديـ احلًلم سمـ قمكم سمـ احلج٤مج اًمًٖمٜم٤مىمل قم

طم٤مومظ اًمديـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ ٟمٍم اًمٌخ٤مري قمـ ؿمٛمس إئٛم٦م حمٛمد سمـ 

قمٌداًمًت٤مر اًمٙمردري قمـ سمره٤من اًمديـ أيب احلًـ قمكم سمـ أيب سمٙمر سمـ 

قمٌداجلٚمٞمؾ اعمرهمٞمٜم٤مين قمـ وٞم٤مء اًمديـ حمٛمد سمـ احلًلم سمـ ٟم٤مس 

اًمػمؾمقظمل قمـ قمالء اًمديـ أيب سمٙمر حمٛمد سمـ أمحد اًمًٛمرىمٜمدي قمـ أيب 

سمـ حمٛمد اعمٙمحقزم اًمٜمًٗمل قمـ أيب زيمري٤م حيٞمك سمـ ُمٓمرف اعمٕملم ُمٞمٛمقن 

اًمٌٚمخل قمـ أيب ص٤مًمح حمٛمد سمـ احلًلم اًمًٛمرىمٜمدي قمـ أيب ؾمٕمٞمد حمٛمد 

ًٌُتل قمـ أيب احلًـ قمكم سمـ أمحد اًمٗم٤مرد قمـ ٟمّمػم سمـ  سمـ أيب سمٙمر اًم

حيٞمك اًمٗم٘مٞمف قمـ أيب قمٌداهلل حمٛمد سمـ ؾمامقم٦م اًمتٛمٞمٛمل قمـ اإلُم٤مم أيب 

ٞمؿ إٟمّم٤مري قمـ اإلُم٤مم إقمٔمؿ أيب طمٜمٞمٗم٦م يقؾمػ يٕم٘مقب سمـ إسمراه

 ريض اهلل قمٜمف وقمٜمٝمؿ أٟمف ىم٤مل:

 

  بسم اهلل الرمحن الرحوم
ُمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م إمم قمثامن اًمٌتل: ؾمالم قمٚمٞمؽ وم٢مين َأمْحَُد إًمٞمؽ اهلل 

اًمذي ٓ إًمف إٓ هق أُم٤م سمٕمد وم٢مين أوصٞمؽ سمت٘مقى اهلل وـم٤مقمتف ويمٗمك سم٤مهلل 

 طمًٞم٤ٌم وضم٤مزي٤م.

ًمذي ومٞمف ُمـ ٟمّمٞمحتؽ وطمٗمٔمؽ ًمٜم٤م وىمد سمٚمٖمٜمل يمت٤مسمؽ وومٝمٛم٧م ا

يمت٧ٌم أٟمف دقم٤مك إمم اًمٙمت٤مب سمام يمتٌتف طمرصؽ قمغم اخلػم واًمٜمّمٞمح٦م وقمغم 

 ذًمؽ يم٤من ُمقوٕمف قمٜمدٟم٤م.
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يمت٧ٌم شمذيمر أٟمف سمٚمٖمؽ أين ُمـ اعمرضمئ٦م
(447)

وإين أىمقل: ُم١مُمـ و٤مل  

وإن ذًمؽ يِمؼ قمٚمٞمؽ وًمٕمٛمري ُم٤م ذم رء سم٤مقمد قمـ اهلل شمٕم٤ممم قمذر ٕهٚمف 

واسمتدقمقا أُمر هيتدى سمف وٓ إُمر إٓ ُم٤م ضم٤مء سمف  وٓ ومٞمام أطمدث اًمٜم٤مس

ويم٤من قمٚمٞمف أصح٤مسمف طمتك شمٗمرق اًمٜم٤مس وأُم٤م ُم٤م ط اًم٘مرآن ودقم٤م إًمٞمف حمٛمد 

ؾمقى ذًمؽ ومٛمٌتدع وحمدث وم٤مومٝمؿ يمت٤ميب إًمٞمؽ واقمٚمؿ أٟمف ًمقٓ رضم٤مء أن 

يٜمٗمٕمؽ اهلل سمف مل أشمٙمٚمػ اًمٙمت٤مب إًمٞمؽ وم٤مطمذر رأيؽ قمغم ٟمٗمًؽ وختقف 

ٛمٜم٤م اهلل وإي٤مك سمٓم٤مقمتف وٟم٠ًمًمف اًمتقومٞمؼ ًمٜم٤م أن يدظمؾ اًمِمٞمٓم٤من قمٚمٞمؽ قمّم

 وًمؽ سمرمحتف.

صمؿ أظمؼمك أن اًمٜم٤مس يم٤مٟمقا أهؾ ذك ىمٌؾ أن يٌٕم٨م اهلل شمٕم٤ممم حمٛمدًا 

ٟمف ٓ إًمف أن يِمٝمدوا أومٌٕم٨م حمٛمدا يدقمقهؿ إمم آؾمالم ومدقم٤مهؿ إمم ط 

 إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف واإلىمرار سمام ضم٤مء سمف ُمـ اهلل شمٕم٤ممم.

ؾمالم ُم١مُمٜم٤م سمريئ٤م ُمـ اًمنمك طمراُم٤م ُم٤مًمف ويم٤من اًمداظمؾ ذم اإل

وقمروف ودُمف ًمف طمؼ اعمًٚمٛملم وطمرُمتٝمؿ ويم٤من اًمت٤مرك ًمذًمؽ طملم دقمل 

ًمٞمف يم٤مومرا سمريئ٤م ُمـ اإليامن طمالٓ ُم٤مًمف ودُمف ٓ ي٘مٌؾ ُمٜمف إٓ اًمدظمقل ذم إ

اإلؾمالم أو اًم٘متؾ إٓ ُم٤م ذيمره اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ذم أهؾ اًمٙمت٤مب ُمـ 

 إقمٓم٤مء اجلزي٦م.

 

 

                                                           

وىمد قمد اعم٘مٌكم ُمـ همٚمٓم٤مت اخلقاص ضمٕمؾ اعمرضملء اؾمام عمـ   (447)

طم٤مدي٨م ذم أذا مل يت٥م حت٧م اعمِمٞمئ٦م وسف إن ص٤مطم٥م اًمٙمٌػمة إىم٤مل: 

ظمرهؿ قمـ ٠مهؾ اًمّمالة ومٟمام هؿ ُمـ ىم٤مل: ٓ وقمٞمد ٕإمم ذًمؽ وإعمرضمئ٦م ا

 ُم٤م اًمدظمقل حت٧م اعمِمٞمئ٦م ومٍميح اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ًمٗمٔم٤مً أو ؾم٤مً أاًمققمٞمد ر

يب طمٜمٞمٗم٦م حمض أرضم٤مء إومٞمٙمقن ش آسمح٤مث»ذيمر ذًمؽ ذم  وُمٕمٚمقم شمقاشمراً 

 .شز»اًمًٜم٦م وٟمٌزه سمف قمغم اعمٕمٜمك اًمٌدقمل حمض ومري٦م 
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اًمٗمرائض سمٕمد ذًمؽ قمغم أهؾ اًمتّمديؼ ومٙم٤من إظمذ مه٤م صمؿ ٟمزًم٧م 

ٻ ٻ ٻ  ﴿ قمز وضمؾقمٛمال ُمع اإليامن وًمذًمؽ ي٘مقل اهلل 
[25]اًمٌ٘مرة:  ﴾ٻ 

(448)

 ﴾ىئ ىئ ىئ ی ی  ﴿وىم٤مل شمٕم٤ممم  

[9]اًمتٖم٤مسمـ: 
ه ذًمؽ ُمـ اًم٘مرآن ومٚمؿ يٙمـ اعمْمٞمع ًمٚمٕمٛمؾ ُمْمٞمٕم٤م ٤موأؿمٌ (449)

 ًمٚمتّمديؼ وىمد أص٤مب اًمتّمديؼ سمٖمػم قمٛمؾ.

ٛمؾ ُمْمٞمٕم٤م ًمٚمتّمديؼ ٟٓمت٘مؾ ُمـ اؾمؿ اإليامن وًمق يم٤من اعمْمٞمع ًمٚمٕم

وطمرُمتف سمتْمٞمٞمٕمف اًمٕمٛمؾ يمام أن اًمٜم٤مس ًمق وٞمٕمقا اًمتّمديؼ ٟٓمت٘مٚمقا 

سمتْمٞمٞمٕمف ُمـ اؾمؿ اإليامن وطمرُمتف وطم٘مف ورضمٕمقا إمم طم٤مهلؿ اًمتل يم٤مٟمقا 

 قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اًمنمك.

ومم٤م يٕمرف سمف اظمتالومٝمام أن اًمٜم٤مس ٓ خيتٚمٗمقن ذم اًمتّمديؼ وٓ 

 ٤موٚمقن ذم اًمٕمٛمؾ وختتٚمػ ومرائْمٝمؿ.يتٗم٤موٚمقن ومٞمف وىمد يتٗم

 هؾ اًمًامء وديـ اًمرؾمؾ واطمد ومٚمذًمؽ ي٘مقل اهلل شمٕم٤مممأوديـ 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  چ  چچ چ  ﴿
 [.43]اًمِمقرى:  ﴾ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک 

واقمٚمؿ أن اهلدى ذم اًمتّمديؼ سم٤مهلل ورؾمٚمف ًمٞمس يم٤مهلدى ذم ُم٤م 

١مُمٜم٤م اومؽمض ُمـ إقمامل وُمـ أيـ يِمٙمؾ ذًمؽ قمٚمٞمؽ؟ وأٟم٧م شمًٛمٞمف ُم

وهق ضم٤مهؾ سمام ٓ يٕمٚمؿ ُمـ اًمٗمرائض ومال سمد ُمـ أن شمًٛمٞمف ُم١مُمٜم٤ًم سمتّمدي٘مف 

يمام ؾمامه اهلل شمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف وأن شمًٛمٞمف ضم٤مهال سمام ٓ يٕمٚمؿ ُمـ اًمٗمرائض 

وهق إٟمام يتٕمٚمؿ ُم٤م جيٝمؾ ومٝمؾ يٙمقن اًمْم٤مل قمـ ُمٕمروم٦م اهلل شمٕم٤ممم وُمٕمروم٦م 

ىم٤مل اهلل  رؾمقًمف يم٤مًمْم٤مل قمـ ُمٕمروم٦م ُم٤م شمٕمٚمٛمف اًمٜم٤مس وهؿ ُم١مُمٜمقن؟ وىمد

                                                           

ًمٙمريٛم٦م ذم شمًع اي٤مت ُمـ اًم٘مران اًمٙمريؿ ضم٤مءت هذه اجلٛمٚم٦م ا  (448)

 .25اوهل٤م ذم ؾمقرة اًمٌ٘مرة:

وذم ؾمقرة  9ضم٤مءت هذه اجلٛمٚم٦م اًمٙمريٛم٦م ذم ؾمقرة اًمتٖم٤مسمـ:  (449)

 .44اًمٓمالق:
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ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ  ﴿ ىم٤مل شمٕم٤ممم شمٕم٤ممم ذم شمٕمٚمٞمٛمف اًمٗمرائض
ڳ ڳ ڱ ﴿  وىم٤مل شمٕم٤ممم[ 476]اًمٜم٤ًمء:  ﴾ڎ ڎ ڈ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  ﴿وىم٤مل  [282]اًمٌ٘مرة:  ﴾ڱ ڱ ڱ 
 يٕمٜمل ُمـ اجل٤مهٚملم.[ 20]اًمِمٕمراء:  ﴾پ

واحلج٦م ُمـ يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم واًمًٜم٦م قمغم شمّمديؼ ذًمؽ أسملم وأووح 

٧م شم٘مقل: ُم١مُمـ فم٤ممل وُم١مُمـ ُمذٟم٥م وًمًأُمـ أن شمِمٙمؾ قمغم ُمثٚمؽ 

وُم١مُمـ خمٓمكء وُم١مُمـ قم٤مص ُم١مُمـ ضم٤مئر؟ هؾ يٙمقن ومٞمام فمٚمؿ وأظمٓم٠م 

 ُمٝمتدي٤م ومٞمف ُمع هداه ذم اإليامن أو يٙمقن و٤مًٓ قمـ احلؼ اًمذي أظمٓم٠مه؟ 

ېئ ىئ ىئ ﴿سمٞمٝمؿ وىمقل سمٜمل يٕم٘مقب قمغم ٟمٌٞمٜم٤م وقمٚمٞمٝمؿ اًمًالم ٕ
هنؿ قمٜمقا أٟمؽ ًمٗمل يمٗمرك أأشمٔمـ [ 95]يقؾمػ:  ﴾ىئ ی ی

 طم٤مؿم٤م هلل أن شمٗمٝمؿ هذا وأٟم٧م سم٤مًم٘مران قم٤ممل. اًم٘مديؿ؟

واقمٚمؿ أن إُمر ًمق يم٤من يمام يمت٧ٌم سمف إًمٞمٜم٤م أن اًمٜم٤مس يم٤مٟمقا أهؾ 

شمّمديؼ ىمٌؾ اًمٗمرائض صمؿ ضم٤مءت اًمٗمرائض ًمٙم٤من يٜمٌٖمل ٕهؾ اًمتّمديؼ 

أن يًتح٘مقا اؾمؿ اًمتّمديؼ سم٤مًمٕمٛمؾ طملم يمٚمٗمقا سمف ومل شمٗمن زم ُم٤م هؿ قمٚمٞمف 

ًمؽ؟ إذا هؿ مل يًتح٘مقا آؾمؿ إٓ وُم٤م ديٜمٝمؿ وُم٤م ُمًت٘مرهؿ قمٜمدك ىمٌؾ ذ

 سم٤مًمٕمٛمؾ طملم يمٚمٗمقا.

وم٢من زقمٛم٧م أهنؿ ُم١مُمٜمقن دمري قمٚمٞمٝمؿ أطمٙم٤مم اعمًٚمٛملم وطمرُمتٝمؿ 

صدىم٧م ويم٤من صقاسم٤م عم٤م يمت٧ٌم سمف إًمٞمؽ وإن زقمٛم٧م أهنؿ يمٗم٤مر وم٘مد 

واًم٘مرآن وإن ىمٚم٧م سم٘مقل ُمـ شمٕمٜم٧م ُمـ أهؾ ط اسمتدقم٧م وظم٤مًمٗم٧م اًمٜمٌل 

قمٚمؿ أن هذا اًم٘مقل سمدقم٦م اًمٌدع وزقمٛم٧م أٟمف ًمٞمس سمٙم٤مومر وٓ ُم١مُمـ وم٤م

 وأصح٤مسمف.ط وظمالف ًمٚمٜمٌل 

وىمد ؾمٛمل قمكم ريض اهلل قمٜمف أُمػم اعم١مُمٜملم وقمٛمر ريض اهلل قمٜمف أُمػم 

اعم١مُمٜملم أو أُمػم اعمٓمٞمٕملم ذم اًمٗمرائض يمٚمٝم٤م يٕمٜمقن؟ وىمد ؾمٛمك قمكم أهؾ 

طمرسمف ُمـ أهؾ اًمِم٤مم ُم١مُمٜملم ذم يمت٤مب اًم٘مْمٞم٦م أو يم٤مٟمقا ُمٝمتديـ وهق 

ومل شمٙمـ اًمٗمئت٤من ُمٝمتديتلم ط رؾمقل اهلل ي٘متٚمٝمؿ؟ وىمد اىمتتؾ أصح٤مب 
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 مجٞمٕم٤ًم ومام اؾمؿ اًم٤ٌمهمٞم٦م قمٜمدك؟

ومق اهلل ُم٤م أقمٚمؿ ُمـ ذٟمقب أهؾ اًم٘مٌٚم٦م ذٟم٤ًٌم أقمٔمؿ ُمـ اًم٘متؾ صمؿ دُم٤مء 

أصح٤مب حمٛمد قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ظم٤مص٦م ومام اؾمؿ اًمٗمري٘ملم قمٜمدك؟ 

 وًمٞم٤ًم ُمٝمتديلم مجٞمٕم٤م.

هنام و٤مٓن وم٢من زقمٛم٧م أهنام ُمٝمتدي٤من مجٞمٕم٤ًم اسمتدقم٧م وإن زقمٛم٧م أ

مجٞمٕم٤ًم اسمتدقم٧م وإن ىمٚم٧م: إن أطمدمه٤م ُمٝمتد ومام أظمر! وم٢من ىمٚم٧م اهلل أقمٚمؿ 

 أص٧ٌم شمٗمٝمؿ هذا اًمذي يمت٧ٌم سمف إًمٞمؽ.

واقمٚمؿ أين أىمقل: أهؾ اًم٘مٌٚم٦م ُم١مُمٜمقن ًم٧ًم أظمرضمٝمؿ ُمـ اإليامن 

سمتْمٞمٞمع رء ُمـ اًمٗمرائض ومٛمـ أـم٤مع اهلل شمٕم٤ممم ذم اًمٗمرائض يمٚمٝم٤م ُمع 

دٟم٤م وُمـ شمرك اإليامن واًمٕمٛمؾ يم٤من يم٤مومرًا ُمـ اإليامن: يم٤من ُمـ أهؾ اجلٜم٦م قمٜم

أهؾ اًمٜم٤مر وُمـ أص٤مب اإليامن ووٞمع ؿمٞمئ٤م ُمـ اًمٗمرائض يم٤من ُم١مُمٜم٤ًم ُمذٟم٤ًٌم 

ويم٤من هلل شمٕم٤ممم ومٞمف اعمِمٞمئ٦م إن ؿم٤مء قمذسمف وإن ؿم٤مء همٗمر ًمف وم٢من قمذسمف قمغم 

 شمْمٞمٞمٕمف ؿمٞمئ٤ًم ومٕمغم ذٟم٥م يٕمذسمف وإن همٗمر ًمف ومذٟم٤ًٌم يٖمٗمر.

ومٞمام يم٤من ط صح٤مب رؾمقل اهلل وإين أىمقل ومٞمام ُم٣م ُمـ اظمتالف أ

سمٞمٜمٝمؿ: اهلل أقمٚمؿ وٓ أفمـ هذا إٓ رأيؽ ذم أهؾ اًم٘مٌٚم٦م ٕٟمف أُمر أصح٤مب 

 وأُمر محٚم٦م اًمًٜم٦م واًمٗم٘مف.ط رؾمقل اهلل 

زقمؿ أظمقك قمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح
(450)

وٟمحـ ٟمّمػ ًمف هذا: أن هذا أُمر  

 أصح٤مب رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.

وزقمؿ ؾم٤ممل
(454)

ط ا؟أُمر أصح٤مب حمٛمد قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم أن هذ 

 وزقمؿ أظمقك ٟم٤مومع أن هذا أُمر قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام.

                                                           

وداد قل احلؼ سم٘مريٜم٦م اعم٘م٤مم وهق ُمـ إواًمزقمؿ هٜم٤م سمٛمٕمٜمك اًم٘م  (450)

 يامن قمـ ُمرشمٙم٥م اًمٙمٌػمةاعمراد ومٙمؾ ه١مٓء ٓ يرون ٟمٗمل اإلومٞمٕملم اعم٘م٤مم 

 .شز»

 محد ومٞمف صم٘م٦م قمٌداًمٗمت٤مح.أهق ؾم٤ممل سمـ قمجالن آومٓمس ىم٤مل اإلُم٤مم   (454)
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وزقمؿ ذًمؽ أيْم٤م قمٌد اًمٙمريؿ
(452)

قمـ ـم٤موس قمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض  

 اهلل قمٜمٝمام أن هذا أُمره.

وىمد سمٚمٖمٜمل قمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ريض اهلل قمٜمف طملم يمت٥م اًم٘مْمٞم٦م 

٤ًم قمٛمر سمـ قمٌداًمٕمزيز مجٞمٕم٤م وزقمؿ ذًمؽ أيْمش ُم١مُمٜملم»أٟمف يًٛمل اًمٓم٤مئٗمتلم 

يمام رواه ُمـ ًم٘مٞمف ُمـ إظمقاٟمؽ ومٞمام سمٚمٖمٜمل قمٜمؽ صمؿ ىم٤مل: وٕمقا زم ذم هذا 

قمٚمٛمف ضمٚم٤ًمءك رمحؽ اهلل  –يمت٤مسم٤م صمؿ أٟمِم٠م يٕمٚمٛمف وًمده وي٠مُمرهؿ سمتٕمٚمٞمٛمف 

 ومٙم٤من سمٛمٙم٤من ُمـ اعمًٚمٛملم. –شمٕم٤ممم 

واقمٚمؿ أن أومْمؾ ُم٤م قمٚمٛمتؿ وُم٤م شمٕمٚمٛمقن اًمٜم٤مس اًمًٜم٦م وأٟم٧م يٜمٌٖمل 

 ٝم٤م اًمذيـ يٜمٌٖمل أن يتٕمٚمٛمقه٤م.ًمؽ أن شمٕمرف ُمـ أهٚم

  

                                                           

محد ومٞمف صم٘م٦م صم٧ٌم أُم٤مم هق قمٌد اًمٙمريؿ سمـ ُم٤مًمؽ اجلزري ىم٤مل اإل  (452)

 قمٌد اًمٗمت٤مح.
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شاعمرضمئ٦م»وأُم٤م ُم٤م ذيمرت ُمـ اؾمؿ 
ومام ذٟم٥م ىمقم شمٙمٚمٛمقا سمٕمدل  (453)

ؾ اًمٕمدل وأهؾ اًمًٜم٦م وإٟمام وؾمامهؿ أهؾ اًمٌدع مهذا آؾمؿ؟ وًمٙمٜمٝمؿ أه

                                                           

وقمدُّ ُمـ ضمٕمؾ ُمرشمٙم٥م اًمٙمٌػمة حت٧م ُمِمٞمئ٦م اهلل إن ؿم٤مء قمٗم٤م قمٜمف   (453)

تزًم٦م أو اخلقارج وإن ؿم٤مء قمذسمف مه٤م ُمـ أهؾ اًمْمالل ٓ يٙمقن إٓ ُمـ اعمٕم

أو ممـ ؾم٤مر ؾمػمهؿ وهق همػم ؿم٤مقمر وىمد روى اسمـ أيب اًمٕمقام احل٤مومظ قمـ 

إسمراهٞمؿ سمـ أمحد سمـ ؾمٝمؾ اًمؽمُمذي قمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ هم٤ًمن اعمروزي 

ش ح»اًم٘م٤ميض قمـ أسمٞمف قمـ حمٛمد سمـ يٕمغم زٟمٌقر قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م ريض اهلل قمٜمف 

٤م ُمقؾمك سمـ ىم٤مل إسمراهٞمؿ: طمدصمٜم٤م قمٌداًمقاطمد سمـ أمحد اًمرازي سمٛمٙم٦م طمدصمٜم

ؾمٝمؾ اًمرازي أٟم٠ٌمٟم٤م سمِم٤مر سمـ ىمػماط قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م ريض اهلل قمٜمف: دظمٚم٧م 

أٟم٤م وقمٚم٘مٛم٦م سمـ ُمرصمد قمغم قمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح وم٘مٚمٜم٤م ًمف: ي٤م أسم٤م حمٛمد إن سمٌالدٟم٤م 

ىمقُم٤م يٙمرهقن أن ي٘مقًمقا إٟم٤م ُم١مُمٜمقن صمؿ ىم٤مٓ: ىم٤مل قمٓم٤مء: ومل ذاك ؟ ىم٤مل: 

اجلٜم٦م وم٘م٤مل قمٓم٤مء: ي٘مقًمقن إن ىمٚمٜم٤م ٟمحـ ُم١مُمٜمقن ىمٚمٜم٤م ٟمحـ ُمـ أهؾ 

ومٚمٞم٘مقًمقا: ٟمحـ ُم١مُمٜمقن وٓ ي٘مقًمقن ٟمحـ ُمـ أهؾ اجلٜم٦م وم٢مٟمف ًمٞمس ُمـ 

ُمٚمؽ ُم٘مرب وٓ ٟمٌل ُمرؾمؾ إٓ وهلل قمز وضمؾ قمٚمٞمف احلج٦م إن ؿم٤مء قمذسمف 

وإن ؿم٤مء همٗمر ًمف صمؿ ىم٤مل قمٓم٤مء: ي٤م قمٚم٘مٛم٦م إن أصح٤مسمؽ يم٤مٟمقا يًٛمقن أهؾ 

 اجلامقم٦م طمتك يم٤من ٟم٤مومع سمـ إزرق ومٝمق اًمذي ؾمامهؿ اعمرضمئ٦م.

ىم٤مل اًم٘م٤مؾمؿ: ىم٤مل أيب: وإٟمام ؾمامهؿ اعمرضمئ٦م ومٞمام سمٚمٖمٜم٤م أٟمف يمٚمؿ رضماًل ُمـ أهؾ 

اًمًٜم٦م وم٘م٤مل ًمف: أيـ شمٜمزل اًمٙمٗم٤مر ذم أظمرة ؟ ىم٤مل: اًمٜم٤مر ىم٤مل: وم٠ميـ شمٜمزل 

اعم١مُمٜملم؟ ىم٤مل: اعم١مُمٜمقن قمغم ضسملم ُم١مُمـ سمر شم٘مل ومٝمق ذم اجلٜم٦م وُم١مُمـ 

ف وإن ؿم٤مء همٗمر ًمف وم٤مضمر ردي وم٠مُمره إمم اهلل قمز وضمؾ إن ؿم٤مء قمذسمف سمذٟمقسم

سم٢ميامٟمف ىم٤مل: وم٠ميـ شمٜمزًمف ؟ ىم٤مل ٓ إٟمزًمف وًمٙمٜمل أرضملء أُمره إمم اهلل قمز وضمؾ 

 ىم٤مل وم٠مٟم٧م ُمرضمئ ا.هـ

ومٛمـ ؾمٛمك أهؾ اًمًٜم٦م سم٤معمرضمئ٦م وم٘مد شم٤مسمع ٟم٤مومع سمـ إزرق اخل٤مرضمل اًمذي 

 ش.ز»يرى ختٚمٞمد ُمرشمٙم٥م اًمٙمٌػمة ذم اًمٜم٤مر 
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هؾ اًمِمٜمئ٤من أًمٌت٦م وًمٕمٛمري ُم٤م هيجـ قمدًٓ ًمق ؾمؿ ؾمامهؿ سمف أهذا آ

ومٚمق  ٜمئ٤من اعمرضمئ٦مدقمقت إًمٞمف اًمٜم٤مس ومقاوم٘مقك قمٚمٞمف أن يًٛمٞمٝمؿ أهؾ ؿم

ؾمؿ سمدقم٦م ومٝمؾ هيجـ ذًمؽ ُم٤م أظمذت سمف ُمـ يم٤مٟمقا ومٕمٚمقا ذًمؽ يم٤من هذا آ

 أهؾ اًمٕمدل؟ 

صمؿ إٟمف ًمقٓ يمراهٞم٦م اًمتٓمقيؾ وأن يٙمثر اًمتٗمًػم ًمنمطم٧م ًمؽ إُمقر 

اًمتل أضمٌتؽ مه٤م ومٞمام يمت٧ٌم سمف صمؿ إن أؿمٙمؾ قمٚمٞمؽ رء أو أدظمؾ قمٚمٞمؽ 

شمٕم٤ممم صمؿ ٓ آًمقك وٟمٗمز أهؾ اًمٌدع ؿمٞمئ٤م وم٤مقمٚمٛمٜمل أضمٌؽ ومٞمف إن ؿم٤مء اهلل 

 ظمػمًا واهلل اعمًتٕم٤من.

ٓشمدع اًمٙمت٤مب إزمَّ سمًالُمؽ وطم٤مضمتؽ رزىمٜم٤م اهلل ُمٜم٘مٚم٤ٌم يمريام وطمٞم٤مة 

ـمٞم٦ٌم وؾمالم اهلل قمٚمٞمؽ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف واحلٛمدهلل رب اًمٕم٤معملم وصغم 

 اهلل قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف أمجٕملم.

 علي بن عاصم: -13
سمًٜمده إمم قمكم سمـ عمجروطملم ٓسمـ طم٤ٌمن ٟم٘مؾ اعم١مًمػ ُمـ يمت٤مب ا

 طٕيب طمٜمٞمٗم٦م إسمراهٞمؿ قمـ قمٚم٘مٛم٦م قمـ قمٌداهلل أن اًمٜمٌل قم٤مصؿ ىم٤مل: ىمٚم٧م 

صغم مهؿ مخ٤ًم صمؿ ؾمجد ؾمجدشملم سمٕمد اًمًالم وم٘م٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م إن مل يٙمـ 

ضمٚمس ذم اًمراسمٕم٦م ومام شمًقى هذه اًمّمالة هذه وأؿم٤مر إمم رء ُمـ إرض 

 وم٠مظمذه ورُمك سمف.

ؾمقل اهلل أو إقمٔمؿ أن يًخر ُمـ يمالم ر طم٤مؿم٤م اإلُم٤مم أقول

أيب طمٜمٞمٗم٦م يمٗمر وهذا ٓ خيرج ُمـ ُمًٚمؿ قم٤مىمؾ ومْمالً يٜمت٘مّمف وم٢من هذا قمٜمد 

قمـ قم٤ممل ومْماًل قمـ إُم٤مم جمتٝمد ورع يٕمرف ُمٕمٜمك اًمتٕمٔمٞمؿ ًمِمٕم٤مئر اًمديـ 

 يم٠ميب طمٜمٞمٗم٦م ريض اهلل قمٜمف.

وقمكم سمـ قم٤مصؿ سمـ صٝمٞم٥م ُمـ شمالُمٞمذ أيب طمٜمٞمٗم٦م اعمثٜملم قمٚمٞمف صمٜم٤مًء 

يمام ذم آٟمت٘م٤مء ٓسمـ قمٌد اًمؼم واسمـ طم٤ٌمن ُمٕمروف سمتٕمٜمتف وىمد ؾمٌؼ طمًٜم٤ًم 

 ذيمر اعم١مًمػ ًمف.يمت٤مسمف وؾمٞم٠ميت ًمف ُمزيد سمٞم٤من قمٜمد  طم٤مل
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وهذه اعم٠ًمًم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م شم٘مريره٤م يمام ذم إقمالء اًمًٜمـ ًمِمٞمخ ُمِم٤مخيٜم٤م 

 اًمٕمالُم٦م فمٗمر اًمٕمثامين رمحف اهلل ُم٤م ٟمّمف:

٤مُم٦ًم رضمع إمم وأُم٤م إذا ؾمٝم٤م قمـ اًم٘مٕمدة إظمػمة طمتك ىم٤مم إمم اخل

ًمٖمك اخل٤مُم٦ًم وؾمجد ًمٚمًٝمق وإن ىمٞمد اخل٤مُم٦ًم أاًم٘مٕمدة ُم٤م مل يًجد و

سمًجدة سمٓمؾ ومروف وحتقًم٧م صالشمف ٟمٗمال ومٞمْمؿ إًمٞمٝم٤م ريمٕم٦م ؾم٤مدؾم٦م وًمق مل 

 .439-4ش اهلداي٦م»يْمؿ ٓ رء قمٚمٞمف يمذا ذم 

وممـ ىم٤مل سمٌٓمالن اًمّمالة ذم هذه اًمّمقرة مح٤مد سمـ أيب ؾمٚمٞمامن ؿمٞمخ 

 .689-4ش اعمٖمٜمل»اإلُم٤مم يمام ذم 

أٟمف وضمد ومٕمؾ يم٤مُمؾ ُمـ ش اًمٌدائع» ووضمف سمٓمالن اًمٗمريْم٦م ُم٤م ذم

)وم٢من يم٤مٟم٧م صالشمف شم٤مُم٦م يم٤مٟم٧م ط ومٕم٤مل اًمّمالة وىمد اٟمٕم٘مد ٟمٗماًل ًم٘مقًمف أ

اًمريمٕم٦م ٟم٤مومٚم٦م واًمًجدشم٤من( وىمد شم٘مدم ومّم٤مر ظم٤مرضم٤ًم ُمـ اًمٗمرض ضورة 

طمّمقًمف ذم اًمٜمٗمؾ ٓؾمتح٤مًم٦م يمقٟمف ومٞمٝمام وىمد سم٘مل قمٚمٞمف ومرض هق اًم٘مٕمدة 

ويمقهن٤م ومرو٤م جمٛمع قمٚمٞمف يمام ُمر واخلروج ُمـ اًمّمالة ُمع سم٘م٤مء  إظمػمة

 .479-4 ا.هـومرض ُمـ ومرائْمٝم٤م يقضم٥م وم٤ًمد اًمّمالة 

وىم٤مل اًمِم٤مومٕمل وأمحد وُم٤مًمؽ: ٓ يٗمًد صالشمف ويٕمقد إمم اًم٘مٕمدة 

وخيرج قمـ اًمٗمرض سمٚمٗمظ اًمًالم سمٕمد ذًمؽ وصالشمف شم٤مُم٦م واطمتجقا سمام 

أن » –هق اسمـ ُمًٕمقد  –هلل قمٌدارواه اًمٌخ٤مري ذم سم٤مب إذا صغم مخ٤ًم قمـ 

وم٘م٤مل: وُم٤م  صغم اًمٔمٝمر مخ٤ًم وم٘مٞمؾ ًمف أزيد ذم اًمّمالة؟ط رؾمقل اهلل 

 ا.هـش ذاك؟ ىم٤مل: صٚمٞم٧م مخ٤ًم ومًجد ؾمجدشملم سمٕمد ُم٤م ؾمٚمؿ

صغم اًمٔمٝمر مخ٤ًم ومل يٜم٘مؾ أٟمف يم٤من ىمٕمد ذم ط ىم٤مًمقا: ومٝمذا اًمٜمٌل 

 اًمراسمٕم٦م وٓ أٟمف أقم٤مد صالشمف.

أٟمف ط ًمٔم٤مهر ُمـ طم٤مل اًمٜمٌل سم٠من اش اًمٕمٛمدة»وأضم٤مب قمٜمف اًمٕمٞمٜمل ذم 

ن محؾ ومٕمٚمف قمغم اًمّمقاب أطمًـ ُمـ محٚمف قمغم همػمه ىمٕمد قمغم اًمراسمٕم٦م ٕ

وهق اًمالئؼ سمح٤مًمف قمغم أن اعمذيمقر ومٞمف أٟمف صغم اًمٔمٝمر مخ٤ًم واًمٔمٝمر اؾمؿ 

 ا.هـًمٚمّمالة اعمٕمٝمقدة ذم وىمتٝم٤م سمجٛمٞمع أريم٤مهن٤م 
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حمتٛمؾ ًمألُمريـ أن يٙمقن ىم٤مم إمم ط وطم٤مصٚمف أن ومٕمٚمف  3-742

٦م سمٕمد اًم٘مٕمدة أو ىمٌٚمٝم٤م واًمٜمٔمر اًم٘مٞم٤مد ي٘متيض وم٤ًمد اًمّمالة إذا ىم٤مم اخل٤مُمً

إمم اخل٤مُم٦ًم ىمٌؾ اًم٘مٕمدة وؾمجد هل٤م يمام ُمر ومٝمذا يرضمح يمقٟمف ىم٤مم إًمٞمٝم٤م سمٕمد 

اًم٘مٕمدة سمٔمـ أن هذه اًم٘مٕمدة هل اًم٘مٕمدة إومم ٓ ؾمٞمام واًمٔمٝمر واًمٕمٍم 

يمـ ُمـ وٟمحقمه٤م اؾمؿ جلٛمٞمع أريم٤مهن٤م وُمٜمٝم٤م اًم٘مٕمدة ومحٚمف قمغم اخل٤مًمٞم٦م قمـ ر

سمدًمٞمؾ ٟم٤مهض ومل يقضمد ومٚمزم احلٛمؾ قمغم ُم٤م  ًمٞمف إَّٓ إإريم٤من جم٤مز ٓ يّم٤مر 

 ىمٚمٜم٤م وم٤مٟمدطمض ىمقهلؿ ومل يٜم٘مؾ أٟمف يم٤من ىمٕمد سمٕمد اًمراسمٕم٦م.

ُمـ اخل٤مُم٦ًم ومل يِمٗمٕمٝم٤م ط ىم٤مل اًمٕمٞمٜمل: وم٢من ىمٚم٧م: مل يرضمع اًمٜمٌل 

٤م ٓ ٟمٚمزُمف سمْمؿ اًمريمٕم٦م اًم٤ًمدؾم٦م قمغم ـمريؼ ٟمَّ ىمٚم٧م: ٓ ييٟم٤م ذًمؽ ٕ

طمتك ىم٤مل ص٤مطم٥م اهلداي٦م: وًمق مل يْمؿ ٓ رء قمٚمٞمف ٕٟمف اًمقضمقب 

أي ومٞمجقز إًمٖم٤مء اخل٤مُم٦ًم وٓ يٛمٜمع إسمٓم٤مهل٤م ٕٟمف مل ينمع ومٞمٝم٤م »ُمٔمٜمقن 

 ش.ىمّمدًا سمؾ سمٔمـ أهن٤م اًمراسمٕم٦م وإٟمام حيرم اإلسمٓم٤مل إذا ذع ذم اًمٕمٛمؾ ىمّمدًا 

وإومم أن يْمٞمػ إًمٞمٝم٤م ريمٕم٦م ًمٞمّمػم ٟمٗماًل ش: اًمٌدائع»وىم٤مل ص٤مطم٥م 

 ٍم اـ هـإٓ ذم اًمٕم

يمقٟمف مل يذيمر زي٤مدة اخل٤مُم٦ًم إٓ سمٕمد ط ىمٚم٧م: ووضمف قمدم رضمققمف 

اًمًالم يمام هق فم٤مهر ؾمٞم٤مق احلدي٨م ومٚمؿ يتّمقر اًمرضمقع ىمٌؾ اًمًجدة هل٤م 

وًمٕمٚمف مل يِمٗمٕمٝم٤م سم٤مًم٤ًمدؾم٦م ًمٚمِمؽ ذم اًمزي٤مدة وقمدم اًمتٞم٘مـ مه٤م وإٟمام ؾمجد 

زاد ذم ؾمجدشملم اطمتٞم٤مـم٤ًم وٟمحـ إٟمام ٟم٘مقل سم٤مًمتِمٗمٞمع إذا همٚم٥م قمغم فمٜمف أٟمف 

 اًمّمالة ريمٕم٦م أو شمٞم٘مـ سمف وم٤مومٝمؿ.

ىم٤مل سمٕمض اًمٜم٤مس: وًمٞمس ًمٚمْمؿ دًمٞمؾ ىمقي ىمٚم٧م: دًمٞمٚمف اًمٜمٝمل قمـ 

وىمد شم٘مدم ش واهلل ُم٤م أضمزأت ريمٕم٦م واطمدة ىمط»اًمٌتػماء وىمقل اسمـ ُمًٕمقد: 

ذم سم٤مب اًمقشمر وىم٤مل ىمت٤مدة وإوزاقمل ومٞمٛمـ صغم اعمٖمرب أرسمٕم٤ًم يْمٞمػ 

 689-4ش اعمٖمٜمل»سمـ ىمداُم٦م ذم إًمٞمٝم٤م أظمرى ومتٙمقن اًمريمٕمت٤من شمٓمققم٤م ذيمره ا

ش رمح٦م إُم٦م»ٓ يٙمقن اعمٖمرب ؿمٗمٕم٤م ىم٤مًمف ذم  وهق طمج٦م ذم اًمٜم٘مؾ ويمل

ومٚمام شمٞم٘مـ اًمرضمؾ سمٙمقٟمف زاد ذم اًمّمالة ريمٕم٦م وصم٧ٌم سم٤مًمٜمص ذم  24-ص
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طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد يمقهن٤م ٟم٤مومٚم٦م واًمتٜمٗمؾ سم٤مًمريمٕم٦م اًمقاطمدة ممٜمقع ىمّمدا 

ريمٕم٦م أظمرى وًمٕمٚمؽ ومٞمٙمقن ذًمؽ ظمالف إومم فمٜم٤ًم وم٤مٕومم أن يِمٗمٕمٝم٤م سم

ىمد قمروم٧م سمٙمؾ ُم٤م ذيمرٟم٤م ًمؽ اجلقاب قمـ ىمقل اسمـ ظمزيٛم٦م: ٓ طمج٦م 

قمغم ىمقهلؿ: يٙمقن ؾمجقد اًمًٝمق سمٕمد »ًمٚمٕمراىمٞملم ذم طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد 

ٕهنؿ ظم٤مًمٗمقه وم٘م٤مًمقا: إن ضمٚمس اعمّمكم ذم اًمراسمٕم٦م ُم٘مدار اًمتِمٝمد ش اًمًالم

أو٤مف إمم اخل٤مُم٦ًم ؾم٤مدؾم٦م صمؿ ؾمٚمؿ وؾمجد ًمٚمًٝمق وإن مل جيٚمس ذم 

ًمراسمٕم٦م مل شمّمح صالشمف ومل يٜم٘مؾ ذم طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد إو٤موم٦م ؾم٤مدؾم٦م وٓ ا

ن خي٤مًمػ اًمًٜم٦م أمه٤م قمٜمدهؿ ىم٤مل: حيرم قمغم اًمٕم٤ممل إقم٤مدة وٓ سمد ُمـ أطمد

ىمٚم٧م: ويمذا حيرم قمغم اًمٕم٤ممل أن  75-4ش ومتح اًم٤ٌمري»سمٕمد قمٚمٛمف مه٤م اهـ ُمـ 

 يٓمٕمـ اًمٕمٚمامء سمٛمخ٤مًمٗم٦م اًمًٜم٦م ىمٌؾ اعمٕمروم٦م سم٠مىمقاهلؿ ودٓئٚمٝم٤م اهـ

 الإمام علي بن عمر الدار قطني رحمه الل  ه: -11
ٟم٘مؾ اعم١مًمػ قمـ ؾم١مآت محزة اًمًٝمٛمل ًمٚمدار ىمٓمٜمل ؾمئؾ اًمدار 

رؤي٦م ومل يٚمحؼ أسمق ٓ ىمٓمٜمل وأٟم٤م أؾمٛمع قمـ ؾمامع أيب طمٜمٞمٗم٦م يّمح ىم٤مل ٓ و

 طمٜمٞمٗم٦م أطمدًا ُمـ اًمّمح٤مسم٦م.

أىمقل ؾمٌح٤من اهلل قمٛمر اًمٙمذب ىمّمػم ومٝمذا اًمٜمص اعمٜم٘مقل قمـ اًمدار 

سمف أي٤مدي أصمٞمٛم٦م وًمق رضمع اعمّمٜمػ إمم يمت٥م اعمٜم٤مىم٥م اعمٕمتؼمة  ىمٓمٜمل ًمٕم٧ٌم

ًمٕمرف ذًمؽ ومٗمل شمٌٞمٞمض اًمّمحٞمٗم٦م ًمٚمًٞمقـمل ىم٤مل محزة اًمًٝمٛمل ؾمٛمٕم٧م 

اًمدار ىمٓمٜمل ي٘مقل مل يٚمؼ أسمق طمٜمٞمٗم٦م أطمدًا ُمـ اًمّمح٤مسم٦م إٓ أٟمف رأى أٟم٤ًًم 

 ا.هـسمٕمٞمٜمف ومل يًٛمع ُمٜمف 

 ومحرف أقمداء أيب طمٜمٞمٗم٦م اًمٙمالم إمم ٟمٗمل اًمًامع واًمرؤي٦م.

واًمدار ىمٓمٜمل ُم٘مر سمرؤي٦م أيب طمٜمٞمٗم٦م ٕٟمس وٟمٗمك اًمدار ىمٓمٜمل ًمًامع 

أيب طمٜمٞمٗم٦م ُمـ أٟمس وٟمٗمٞمف ًمرؤي٦م همػم أٟمس ُمـ اًمّمح٤مسم٦م دقمقى جمردة 

 وؿمٝم٤مدة قمغم اًمٜمٗمل.

وهمػمه خي٤مًمٗمف ومٝمذا اسمـ ؾمٕمد يث٧ٌم رؤي٦م اإلُم٤مم ٕٟمس وقمٌداهلل سمـ 

سمًٜمده احل٤مرث سمـ ضمزء ىم٤مل اسمـ قمٌداًمؼم ذم ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ سمٕمد أن ؾم٤مق 
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ظمؼمًا ؾمٛمٕمف أسمق طمٜمٞمٗم٦م ُمـ قمٌداهلل سمـ احل٤مرث سمـ ضمزء اًمّمح٤ميب ريض اهلل 

قمٜمف ذيمر اسمـ ؾمٕمد يم٤مشم٥م اًمقاىمدي أن أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م رأى أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ 

 ا.هـوقمٌداهلل سمـ احل٤مرث سمـ ضمزء 

وىمد سمًٓم٧م اًمٙمالم قمغم رؤي٦م أيب طمٜمٞمٗم٦م ًمٚمّمح٤مسم٦م وأؾمامء ُمـ رآهؿ 

 ن ومٚمػماضمع.وإصم٤ٌمت اًمًامع ُمٜمٝمؿ ذم اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت احل٤ًم

صمؿ ٟم٘مؾ اعم١مًمػ ىمقل اًمدار ىمٓمٜمل ذم اًمًٜمـ ذم سمٕمض ـمرق طمدي٨م 

ُمـ يم٤من ًمف إُم٤مم وم٘مراءة اإلُم٤مم ًمف ىمراءة مل يًٜمده إٓ أسمق طمٜمٞمٗم٦م واحلًـ سمـ 

 قمامرة ومه٤م وٕمٞمٗم٤من.

اؾمتحٞم٤م عم٤م شمٚمٗمظ دب اًمدار ىمٓمٜمل و٠موضمقاسمف ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمٕمٞمٜمل ًمق شم

ؾ قمٚمٛمف اًمنمق واًمٖمرب وعم٤م ؾمئأيب طمٜمٞمٗم٦م وم٢مٟمف إُم٤مم ـمٌؼ مهذه اًمٚمٗمٔم٦م ذم 

ُم٤م ؾمٛمٕم٧م أطمدًا وٕمٗمف. هذا ؿمٕم٦ٌم سمـ اسمـ ُمٕملم قمٜمف وم٘م٤مل: صم٘م٦م ُم٠مُمقن 

 ٦م.ٌاحلج٤مج يٙمت٥م إًمٞمف أن حيدث وؿمٕم٦ٌم ؿمٕم

هؾ اًمديـ واًمّمدق ومل يتٝمؿ أوىم٤مل أيْم٤م: يم٤من أسمق طمٜمٞمٗم٦م صم٘م٦م ُمـ 

سم٤مًمٙمذب ويم٤من ُم٠مُمقٟم٤ًم قمغم ديـ اهلل شمٕم٤ممم صدوىم٤ًم ذم احلدي٨م وأصمٜمك قمٚمٞمف 

سمـ اعم٤ٌمرك ويٕمد ُمـ أصح٤مسمف وؾمٗمٞم٤من ُمـ إئٛم٦م اًمٙم٤ٌمر ُمثؾ قمٌداهلل ٦م مج٤مقم

وؾمٗمٞم٤من اًمثقري ومح٤مد سمـ زيد وقمٌداًمرزاق وويمٞمع ويم٤من يٗمتل  ٦مسمـ قمٞمٞمٜم

سمرأيف وإئٛم٦م اًمثالصم٦م ُم٤مًمؽ واًمِم٤مومٕمل وأمحد وآظمرون يمثػمون وىمد فمٝمر 

ًمؽ ُمـ هذا حت٤مُمؾ اًمدار ىمٓمٜمل قمٚمٞمف وشمٕمّمٌف اًمٗم٤مؾمد وًمٞمس ًمف ُم٘مدار 

إمم ه١مٓء طمتك يتٙمٚمؿ ذم إُم٤مم ُمت٘مدم قمغم ه١مٓء ذم اًمديـ  سم٤مًمٜم٦ًٌم

واًمت٘مقى واًمٕمٚمؿ وسمتْمٕمٞمٗمف إي٤مه يًتحؼ هق اًمتْمٕمٞمػ أومال يرى 

سمًٙمقت أصح٤مسمف قمٜمف؟ وىمد روى ذم ؾمٜمٜمف أطم٤مدي٨م ؾم٘مٞمٛم٦م وُمٕمٚمقًم٦م 

اجلٝمر »وُمٜمٙمرة وهمري٦ٌم وُمقوققم٦م وًم٘مد روى أطم٤مدي٨م وٕمٞمٗم٦م ذم يمت٤مسمف 

ؽ طمتك أن سمٕمْمٝمؿ اؾمتحٚمٗمف قمغم واطمت٩م مه٤م ُمع قمٚمٛمف سمذًمش سم٤مًمًٌٛمٚم٦م

 وًم٘مد صدق اًم٘م٤مئؾ:ش ًمٞمس ومٞمف طمدي٨م صحٞمح»ذًمؽ وم٘م٤مل: 

 ؾمٕمٞمف اذ مل يٜم٤مًمقإطمًدوا اًمٗمتك 

 

 قمداء ًمف وظمّمقمأواًم٘مقم 
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 قمٛمدة اًم٘م٤مري  ا.هـ

ومٌٓمؾ رد اعمتٕمّمٌلم وشمْمٕمٞمػ  وىم٤مل اعمح٘مؼ اسمـ اهلامم ذم اًمٗمتح:

٦م طمتك أٟمف ذط يب طمٜمٞمٗم٦م ُمع شمْمٞمٞم٘مف ذم اًمرواي٦م إمم اًمٖم٤ميأسمٕمْمٝمؿ عمثؾ 

اًمتذيمر جلقاز اًمرواي٦م سمٕمد قمٚمٛمف أٟمف ظمط ومل يِمؽمط احلٗم٤مظ هذا ومل يقاوم٘مف 

 .296:4 ا.هـص٤مطم٤ٌمه 

ىمٚم٧م: وىمد اقمؽمف سمذًمؽ اسمـ ُمٕملم طمٞم٨م ىم٤مل: يم٤من أسمق طمٜمٞمٗم٦م صم٘م٦م 

ٓ حيدث سم٤محلدي٨م إٓ سمام حيٗمظ وٓ حيدث سمام ٓ حيٗمظ يمذا ذم اًمتٝمذي٥م 

445:4. 

ن إُم٤مُمٜم٤م قمٜمده ُمـ إئٛم٦م اًمث٘م٤مت واًمٕمج٥م ُمـ احل٤مومظ اسمـ طمجر أ

يمام شمِمٝمد سمف شمّم٤مٟمٞمٗمف ذم اًمرضم٤مل ومل يذيمر ذم اًمتٝمذي٥م ؿمٞمئ٤ًم ُمـ أىمقال 

 93اجل٤مرطملم ومٞمف سمؾ اىمتٍم قمغم أىمقال ُمٕمدًمٞمف صمؿ اىمتٍم ذم اًمدراي٦م ص:

 قمغم ىمقل اًمدار ىمٓمٜمل هذا وؾمٙم٧م قمٜمف ومل يرده قمٚمٞمف. 

أيب طمٜمٞمٗم٦م اخلػمات احل٤ًمن ذم ُمٜم٤مىم٥م اإلُم٤مم إقمٔمؿ »وذم يمت٤مب 

ًمٚمٕمالُم٦م ُمٗمتل احلج٤مز وحمدصمٝم٤م اًمِمٞمخ ؿمٝم٤مب اًمديـ أمحد سمـ ش اًمٜمٕمامن

طمجر اهلٞمتٛمل اًمِم٤مومٕمل اعمٙمل ىم٤مل أسمق قمٛمر يقؾمػ سمـ قمٌد اًمؼم اعم٤مًمٙمل 

واًمذيـ رووا قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م ووصم٘مقه وأصمٜمقا قمٚمٞمف أيمثر ُمـ اًمذيـ شمٙمٚمٛمقا ومٞمف 

إلهمراق ذم اًمرأي واًمذيـ شمٙمٚمٛمقا ومٞمف ُمـ أهؾ احلدي٨م أيمثر ُم٤م قم٤مسمقا قمٚمٞمف ا

واًم٘مٞم٤مس وىمد ُمر أن ذًمؽ ًمٞمس سمٕمٞم٥م ويم٤من ي٘م٤مل: يًتدل قمغم ٟم٤ٌمه٦م 

اًمرضمؾ ُمـ اعم٤مولم سمت٤ٌميـ اًمٜم٤مس ومٞمف أٓ شمرى أن قمٚمٞم٤م يمرم اهلل وضمٝمف هٚمؽ 

 ا.هـومٞمف ومئت٤من حم٥م ُمٗمرط وُمٌٖمض ومرط 

وذم ـمٌ٘م٤مت ؿمٞمخ اإلؾمالم اًمت٤مج اًمًٌٙمل: احلذر يمؾ احلذر أن شمٗمٝمؿ 

٘مدم قمغم اًمتٕمديؾ قمغم إـمالىمٝم٤م سمؾ اًمّمقاب أن ُمـ ىم٤مقمدهتؿ أن اجلرح ُم

ُمـ صمٌت٧م إُم٤مُمتف وقمداًمتف ويمثر ُم٤مدطمقه وُمزيمقه وٟمدر ضم٤مرطمقه ويم٤مٟم٧م 

هٜم٤مك ىمريٜم٦م داًم٦م قمغم ؾم٥ٌم ضمرطمف ُمـ شمٕمّم٥م ُمذهٌل أو همػمه مل يٚمتٗم٧م 

إمم ضمرطمف صمؿ ىم٤مل سمٕمد يمالم ـمقيؾ: ىمد قمرومٜم٤مك أن اجل٤مرح ٓ ي٘مٌؾ ُمٜمف 
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٤مشمف قمغم ُمٕمّمٞمتف وُم٤م دطمقه قمغم اجلرح وإن ومنه ذم طمؼ ُمـ همٚم٧ٌم ـم٤مقم

ذاُمٞمف وُمزيمقه قمغم ضم٤مرطمٞمف إذا يم٤مٟم٧م هٜم٤مك ىمريٜم٦م يِمٝمد اًمٕم٘مؾ سم٠من ُمثٚمٝم٤م 

طم٤مُمؾ قمغم اًمقىمٞمٕم٦م ومٞمف ُمـ شمٕمّم٥م ُمذهٌل أو ُمٜم٤موم٦ًم دٟمٞمقي٦م يمام يٙمقن سملم 

اًمٜمٔمراء أو همػم ذًمؽ وطمٞمٜمئذ ومال يٚمتٗم٧م ًمٙمالم اًمثقري وهمػمه ذم أيب طمٜمٞمٗم٦م 

ـ ُمٕملم ذم اًمِم٤مومٕمل واًمٜم٤ًمئل ذم أمحد واسمـ أيب ذئ٥م وهمػمه ذم ُم٤مًمؽ واسم

سمـ ص٤مًمح وٟمحق ذًمؽ ىم٤مل: وًمق أـمٚم٘مٜم٤م شم٘مديؿ اجلرح عم٤م ؾمٚمؿ أطمد ُمـ 

 إئٛم٦م إذ ُم٤م ُمـ إُم٤مم إٓ وىمد ـمٕمـ ومٞمف ـم٤مقمٜمقن وهٚمؽ ومٞمف ه٤مًمٙمقن.

ىم٤مل اسمـ قمٌد اًمؼم: هذا سم٤مب همٚمط ومٞمف يمثػمون ووٚم٧م ومٞمف ومرىم٦م 

قمغم أٟمف ٓ ي٘مٌؾ ذم طمؼ  ضم٤مهٚمٞم٦م ٓ شمدري ُم٤م قمٚمٞمٝم٤م ذم ذًمؽ صمؿ ىم٤مل: اًمدًمٞمؾ

ُمـ اختذه مجٝمقر اًمٜم٤مس إُم٤مُم٤ًم ذم اًمديـ ىمقل أطمد اًمٓم٤مقمٜملم ٕن اًمًٚمػ ىمد 

ؾمٌؼ ُمـ سمٕمْمٝمؿ ذم سمٕمض يمالم يمثػم ذم طم٤مل اًمٖمْم٥م وُمٜمف ُم٤م محؾ قمغم 

احلًد وُمٜمف ُم٤م محؾ قمغم اًمت٠مويؾ مم٤م ٓ يٚمزم اعم٘مقل ومٞمف رء ُمٜمف وذيمر ُمـ 

ٔمراء سمٕمْمٝمؿ ذم سمٕمض ؿمٞمئ٤ًم يمالم اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم وشم٤مسمٕمٞمٝمؿ ُمـ اًمٜم

يمثػما مل يٚمتٗم٧م إًمٞمف أطمد ُمـ اًمٕمٚمامء وٓ قمقًمقا قمٚمٞمف ٕهنؿ سمنم يٖمْمٌقن 

ويروقن واًم٘مقل ذم اًمرو٤م همػم اًم٘مقل ذم اًمٖمْم٥م ومٛمـ أراد أن ي٘مٌؾ ىمقل 

اًمٕمٚمامء سمٕمْمٝمؿ ذم سمٕمض ومٚمٞم٘مٌؾ ىمقل ُمـ ذيمرٟم٤م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م سمٕمْمٝمؿ ذم 

ٛملم سمٕمْمٝمؿ ذم سمٕمض وم٢من سمٕمض وىمقل ُمـ ذيمرٟم٤م ُمـ اًمت٤مسمٕملم وأئٛم٦م اعمًٚم

ومٕمؾ ذًمؽ وم٘مد وؾ والًٓ سمٕمٞمدًا وظمن ظمناٟم٤ًم ُمٌٞمٜم٤ًم وإن مل يٗمٕمؾ وًمـ 

يٗمٕمؾ أن هداه اهلل وأهلٛمف رؿمده ومٚمٞم٘مػ قمٜمد ُم٤م ذـمٜم٤مه وم٢مٟمف احلؼ اًمذي ٓ 

 ا.هـيّمح همػمه إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم 

مل ي٘مٌؾ ضمرح وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم ُم٘مدُم٦م اًمٗمتح: وُمـ صمٛم٦م 

أيب طمٜمٞمٗم٦م طمٞم٨م ضمرطمف سمٕمْمٝمؿ سمٙمثرة اًم٘مٞم٤مس ُم٤مم اجل٤مرطملم ذم اإل

وسمٕمْمٝمؿ سم٘مٚم٦م ُمٕمروم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وسمٕمْمٝمؿ سم٘مٚم٦م رواي٦م احلدي٨م وم٢من هذا يمٚمف 

 .8يمذا ذم شمٜمًٞمؼ اًمٜمٔم٤مم ص: ا.هـضمرح سمام ٓ جيرح سمف اًمراوي 
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: وذيمر حمٛمد سمـ احلًلم اعمقصكم احل٤مومظ ذم آظمر 64وومٞمف أيْم٤م ص:

أي٧م أطمدًا أىمدُمف قمغم ويمٞمع ويم٤من يمت٤مب اًمْمٕمٗم٤مء ىم٤مل حيٞمك سمـ ُمٕملم: ُم٤م ر

يٗمتل سمرأي أيب طمٜمٞمٗم٦م ويم٤من حيٗمظ طمديثف يمٚمف ويم٤من ىمد ؾمٛمع ُمٜمف طمديث٤م 

 .ا.هـيمثػمًا 

يق: -11  عمار بن زر
ىم٤مل اعم١مًمػ قمـ شم٤مريخ اخلٓمٞم٥م سمًٜمده إمم قمامر سمـ زريؼ ىم٤مل: 

 ظم٤مًمػ أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م وم٢مٟمؽ شمّمٞم٥م وىم٤مل سمنمى وم٢مٟمؽ إذا ظم٤مًمٗمتف أص٧ٌم.

ٌئ قمـ ىمٚم٦م اًمديـ ذم ىم٤مئٚمف إذا صح قمٜمف وأي أىمقل هذه اعمج٤مزوم٦م شمٜم

قمّمٌٞم٦م أفمٝمر ُمـ هذا وم٢مٟمف ًمٞمس ُمـ ـمري٘م٦م اًمٕمٚمامء اعمٜمّمٗملم أن يردوا قمغم 

أطمد ىمقًمف إٓ سم٤مًمدًمٞمؾ اعمٗمّمؾ ويمٗمك هذا دًمٞماًل قمغم قمدم اإلقمتداد سمٛمثؾ 

 هذا اًمًخػ.

وقمامر سمـ زريؼ هذا ُمٕمدود ذم أظمذيـ قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م اًمراويـ قمٜمف 

جلامن ًمٚمح٤مومظ اًمّم٤محلل اًمدُمِم٘مل وُمثٚمف ٓ ي٘مقل ُمثؾ هذا يمام ذم قم٘مقد ا

 اًمٙمالم قمـ ؿمٞمخف.

 عمر بن أحمد بن عثمان: -11
ىم٤مل اعم١مًمػ ىم٤مل اسمـ ؿم٤مهلم ذم اًمث٘م٤مت أسمق يقؾمػ أوصمؼ ُمـ أيب 

 طمٜمٞمٗم٦م ذم احلدي٨م ويم٤من أسمق طمٜمٞمٗم٦م أٟمٌؾ ذم ٟمٗمًف ُمـ أن يٙمذب.

يِمؽمك ُمع أىمقل هذا شمقصمٞمؼ ُمـ اسمـ ؿم٤مهلم ٕيب طمٜمٞمٗم٦م وم٠مسمق طمٜمٞمٗم٦م 

 أيب يقؾمػ ذم يمقهنام صم٘م٦م.

ذم إُمر زي٤مدة ٟم٦ًٌم اًمتقصمٞمؼ ٕيب يقؾمػ قمغم ؿمٞمخف يمام  هم٤مي٦م ُم٤م

شم٘متْمٞمف صٞمٖم٦م اعم٤ٌمًمٖم٦م أوصمؼ وًمق أن اعم١مًمػ ٟم٘مؾ شمرمج٦م اًمٜمٕمامن ُمـ يمت٤مب 

شم٤مريخ أؾمامء اًمْمٕمٗم٤مء واًمٙمذاسملم ٕيب طمٗمص قمٛمر سمـ أمحد سمـ ؿم٤مهلم 

 ٟمّمف ُمـ يمت٤مب اًمث٘م٤مت.ًمٙم٤من ُمٜم٤مؾم٤ًٌم ًمتًقيد صحٞمٗمتف ٓ أن يٜم٘مؾ 
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وٟمّمف ذم يمت٤مب اًمْمٕمٗم٤مء سم٤مب اًمٜمقن ُمـ اؾمٛمف اًمٜمٕمامن طمدصمٜم٤م قمٌداهلل 

سمـ حمٛمد اًمٌٖمقي ىم٤مل طمدصمٜم٤م محقد سمـ همٞمالن طمدصمٜم٤م ُم١مُمؾ يٕمٜمل اسمـ 

إؾمامقمٞمؾ ىم٤مل ذيمر أسمق طمٜمٞمٗم٦م قمٜمد اًمثقري ذم احل٩م وم٘م٤مل همػم صم٘م٦م وٓ 

 ف.ُم٠مُمقن همػم صم٘م٦م وٓ ُم٠مُمقن ومٚمؿ يزل ي٘مقهل٤م طمتك ضم٤موز اًمٓمقا

 ا.هـوأسمق طمٜمٞمٗم٦م اؾمٛمف اًمٜمٕمامن سمـ صم٤مسم٧م وذيمر قمـ مج٤مقم٦م شمقصمٞم٘مف 

ٟمٗمس ُمٜمٝمجف ذم يمت٤مب اًمث٘م٤مت وُمٜمٝم٩م اسمـ ؿم٤مهلم ذم يمت٤مب اًمْمٕمٗم٤مء 

قمتامد قمغم أىمقال اًمٜم٘م٤مد اًم٤ًمسم٘ملم يم٤مإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ وحيٞمك سمـ وهق آ

ُمٕملم وهمػممه٤م دون اًمتٍمف واإلسمداع ويم٠مٟمف جمرد ٟم٤مىمؾ ٕىمقاهلؿ ويالطمظ 

ذم يمت٤مب اًمْمٕمٗم٤مء إيراده سمٕمض اًمث٘م٤مت عمجرد ىمقل ٟم٤مىمد ومٞمف ويقرده  قمٚمٞمف

ذم اًمث٘م٤مت عمجرد شمقصمٞمؼ واطمد ًمف دون أن يٙمقن ًمف رأي وُمقازٟم٦م ذم 

 اًمراوي.

صمؿ أًمػ يمت٤مسم٤ًم ؾمامه اعمختٚمػ ومٞمٝمؿ مجع ومٞمف ظمالص٦م اًمرأي ذم اًمراوي 

اًمذي اظمتٚمػ اًمٜم٘م٤مد ومٞمف ومقصم٘مف سمٕمْمٝمؿ ووٕمٗمف اًمٌٕمض أظمر إٓ أٟمف مل 

 تققمٌٝمؿ.يً

ومم٤م أزقم٩م اعم١مًمػ دوم٤مع اًمٕمالُم٦م قمٌداعمٕمٓمل ىمٚمٕمجل قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م 

ريض اهلل قمٜمف وم٘م٤مل وىمد داومع اعمٕمٚمؼ قمٌداعمٕمٓمل قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م ُمداومٕم٦م 

 يٕمٚمؿ سمٓمالهن٤م ُمـ ىمراءة ٟمنم اًمّمحٞمٗم٦م واحلٛمدهلل.

وأىمقل أٟم٤م مل أىمػ قمغم شمٕمٚمٞم٘م٤مت اًمٕمالُم٦م قمٌداعمٕمٓمل قمغم يمت٤مب 

ىمٗم٧م قمغم شمٕمٚمٞم٘مف قمغم يمت٤مب اًمْمٕمٗم٤مء ًمٚمٕم٘مٞمكم اًمث٘م٤مت ٓسمـ ؿم٤مهلم وًمٙمـ و

وه٤مك ٟمص دوم٤مقمف قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م ريض اهلل قمٜمف سمتٍمف يًػم ًمتٕمٚمؿ قمٔمؿ 

 ُم٤م ذم ؾمقاد اًمّمحٞمٗم٦م:

ؾمٛمع قمددًا يمٌػمًا ُمـ يم٤ٌمر  450-80أسمق طمٜمٞمٗم٦م اًمٜمٕمامن سمـ صم٤مسم٧م 

اًمت٤مسمٕملم وشمٕمٚمؿ قمغم أيدهيؿ ذم اًمٙمقوم٦م وأهمٚم٥م اًمٔمـ أٟمف رأى سمٕمض 

 404أسمق قمٛمرو اًمِمٕمٌل اعمتقرم»و قمٜمٝمؿ وُمـ ؿمٞمقظمف: اًمّمح٤مسم٦م ًمٙمٜمف مل ير

وىمد أصمر  420ومح٤مد سمـ أيب ؾمٚمٞمامن اعمتقذم  444وقمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح اعمتقرم
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مح٤مد قمغم صم٘م٤مومتف اًمٗم٘مٝمٞم٦م شم٠مصمػمًا ىمقي٤ًم وم٘مد طمي قمٚمٞمف طمقازم صمامٟمٞم٦م قمنم قم٤مُم٤ًم 

ومل حي٤مض إٓ سمٕمد ُمقت ؿمٞمخف يم٤من يٙم٥ًم ىمقت يقُمف ُمـ اًمتج٤مرة ويم٤من 

ء اعمٕم٤مسون ًمف يريدوٟمف قمغم شمقزم ُمٜمّم٥م اًم٘مْم٤مء وسم٥ًٌم رومْمف اخلٚمٗم٤م

 دظمؾ اًمًجـ.

وىمد أصمٜمك قمٚمٞمف سمًٕم٦م اًمٕمٚمؿ وضمقدة احلٗمظ ودىم٦م اًمٗمٝمؿ مج٤مقم٦م ُمـ 

 اعمٕمدًملم وومئ٦م ُمـ اعمحدصملم ُمر وصٗمٝمؿ إي٤مه سم٤مًمزهد واًمقرع اًمت٤مم.

: يم٤من أسمق طمٜمٞمٗم٦م سمـ صم٤مسم٧م ُمـ أذيمٞم٤مء 244:4ىم٤مل اًمذهٌل ذم اًمٕمؼم  

اًمٗم٘مف واًمٕم٤ٌمدة واًمقرع واًمًخ٤مء...... رأى أٟم٤ًًم وشمقذم ؾمٜم٦م سمٜمل آدم مجع 

450. 

ورؤي٦م أيب طمٜمٞمٗم٦م ٕٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ىمد َأصمٌتٝم٤م مجع قمٔمٞمؿ ُمـ اعمحدصملم 

وأهؾ اًمٕمٚمؿ سم٤مٕظم٤ٌمر ُمٜمٝمؿ: اسمـ ؾمٕمد واحل٤مومظ اًمذهٌل واحل٤مومظ اسمـ 

يب طمٜمٞمٗم٦م رواي٦م قمـ أطمد ُمـ أطمجر واحل٤مومظ اًمٕمراىمل ىم٤مل: مل يّمح ًمإلُم٤مم 

 وىمد رأى أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ.اًمّمح٤مسم٦م 

ىم٤مل اًمًٞمقـمل ذم شمٌٞمٞمض اًمّمحٞمٗم٦م ذم رواي٦م قمـ حمٛمد سمـ سمنم 

ظمتٚمػ إمم أيب طمٜمٞمٗم٦م وإمم أرواه٤م اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي ىم٤مل اسمـ سمنم: يمٜم٧م 

أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م ومٞم٘مقل زم ُمـ أيـ ضمئ٧م؟ وم٠مىمقل ُمـ قمٜمد ؾمٗمٞم٤من  يتآؾمٗمٞم٤من وم

 ومٞم٘مقل ضمئ٧م ُمـ قمٜمد رضمؾ ًمق أن قمٚم٘مٛم٦م وإؾمقد طميا ٓطمت٤مضم٤م إمم

ُمثٚمف ومآيت ؾمٗمٞم٤من ومٞم٘مقل ُمـ أيـ ضمئ٧م؟ وم٠مىمقل ُمـ قمٜمد أيب طمٜمٞمٗم٦م ومٞم٘مقل 

 ًم٘مد ضمئ٧م ُمـ قمٜمد أوم٘مف أهؾ إرض.

وىم٤مل حيٞمك سمـ ُمٕملم: ؾمٛمٕم٧م حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد اًم٘مٓم٤من ي٘مقل: ٓ 

 ٟمٙمذب اهلل ُم٤م ؾمٛمٕمٜم٤م أطمًـ رأي٤ًم ُمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م وىمد أظمذٟم٤م سم٠ميمثر أىمقاًمف.

ن أسمق طمٜمٞمٗم٦م صم٘م٦م ىم٤مل اسمـ ُمٕملم: يم٤م 450:40وذم هتذي٥م اًمتٝمذي٥م 

 ذم احلدي٨م.

 وىم٤مل قمٌداهلل سمـ اعم٤ٌمرك: أوم٘مف اًمٜم٤مس أسمق طمٜمٞمٗم٦م.
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وىم٤مل أيْم٤ًم: ًمقٓ أن اهلل شمٕم٤ممم أهم٤مصمٜمل سم٠ميب طمٜمٞمٗم٦م وؾمٗمٞم٤من يمٜم٧م 

 يم٤ًمئر اًمٜم٤مس.

ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل: اًمٜم٤مس قمٞم٤مل ذم  450:40وذم هتذي٥م اًمتٝمذي٥م أيْم٤ًم 

 اًمٗم٘مف قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م.

ق داود: رطمؿ اهلل أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م يم٤من ىم٤مل أسم 460:4وذم شمذيمرة احلٗم٤مظ 

 إُم٤مُم٤ًم.

ضمتٝم٤مد ٓ اعمقىمٕملم: ٓ خيٗمك أن اًمٗم٘مف وآ وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم إقمالم

يتٞمن سمدون طمٗمظ إطم٤مدي٨م وأصم٤مر وأىمقال اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم 

 واظمتالوم٤مهتؿ وُمٕمروم٦م اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ُمـ اًم٘مرآن واًمًٜمـ.

وم٘مف اًمٜم٤مس واقمؽمومقا وم٢مذا اقمؽمف اعمحدصمقن سمٙمقن اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م أ

سمٙمقٟمف جمتٝمدًا ُمـ أئٛم٦م اعمًٚمٛملم وم٘مد اًمتزُمقا يمقٟمف طم٤مومٔم٤ًم ًمألطم٤مدي٨م ُمت٘مٜم٤ًم 

 ومٞمٝم٤م.

ىم٤مل اخلٓم٤َّميب: وأصح٤مب اًمًٜمـ هؿ أصح٤مب احلدي٨م واعمٓمٚمٕمقن 

قمٚمٞمف يم٤مٕئٛم٦م اعمجتٝمديـ وهؿ اًمذيـ يٗمٝمٛمقن ُم٤م شمْمٛمٜمتف اًمًٜمـ ُمـ 

أن يٙمقن ص٤مطم٥م  إطمٙم٤مم ودل يمالم اخلٓم٤ميب قمغم أن اعمجتٝمد ٓسمد ُمـ

 ؾمٜم٦م ُمٓمٚمٕم٤ًم قمٚمٞمٝم٤م.

ىم٤مل اسمـ ظمٚمدون اعم١مرخ ذم ُم٘مدُمتف: واإلُم٤مم أسمق طمٜمٞمٗم٦م إٟمام ىمٚم٧َّم 

روايتف عم٤م ؿمدد ذم اًمرواي٦م واًمتحٛمؾ ومَ٘مٚم٧َّم ُمـ أضمٚمٝم٤م روايتف وم٘مؾَّ طمديثف ٓ 

 أٟمف شمرك رواي٦م احلدي٨م.

 ومدل ُم٤م شم٘مدم قمغم:

٨م وٓ ؾمٌٞمؾ ٓ يتّمقر أصاًل يمقن اعمجتٝمد ىمٚمٞمؾ اًمٌْم٤مقم٦م ُمـ احلدي -4

 إمم اًم٘مقل سمف.

 اًمتٍميح سمٙمقن أيب طمٜمٞمٗم٦م ُمـ يم٤ٌمر اعمجتٝمديـ ذم قمٚمؿ احلدي٨م.  -2

ش شمذيمرة احلٗم٤مظ»قمدَّ اًمذهٌل أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م ُمـ طمٗم٤مظ احلدي٨م وذيمره ذم  -3

اًمتل ىم٤مل ذم ُم٘مدُمتٝم٤م: شمذيمرة سم٠مؾمامء ُمٕمدزم محٚم٦م اًمٕمٚمؿ اًمٜمٌقي وُمـ 
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ح واًمتزيٞمػ يرضمع إمم اضمتٝم٤مدهؿ ذم اًمتقصمٞمؼ واًمتْمٕمٞمػ واًمتّمحٞم

ومدل هذا أن أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م ُمٕمدًٓ طم٤مُماًل ًمٚمٕمٚمؿ اًمٜمٌقي يرضمع إمم اضمتٝم٤مده 

 ذم شمقصمٞمؼ اًمرضم٤مل وشمْمٕمٞمٗمٝمؿ وشمّمحٞمح إطم٤مدي٨م.

روى اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي قمـ إهائٞمؾ سمـ يقٟمس أٟمف ىم٤مل: ٟمٕمؿ 

اًمرضمؾ اًمٜمٕمامن يم٤من أطمٗمظ ًمٙمؾ طمدي٨م ومٞمف وم٘مف وأؿمد ومحّم٤م قمٜمف وأقمٚمٛمف 

واًمًٞمقـمل ش اخلػمات احل٤ًمن»طمجر اعمٙمل ذم  سمام ومٞمف ُمـ اًمٗم٘مف ذيمره اسمـ

 ذم شمٌٞمض اًمّمحٞمٗم٦م.

وإهائٞمؾ ُمـ رضم٤مًمف اجلامقم٦م صم٘م٦م ُمت٘مـ ومٙمٗمك سمف ُمقصم٘م٤م ًمإلُم٤مم أيب 

 طمٜمٞمٗم٦م ُمع اًمتٍميح سمٙمقٟمف أطمٗمظ ٕطم٤مدي٨م إطمٙم٤مم.

وذيمر احل٤مومظ اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم إقمالم اعمقىمٕملم قمـ حيٞمك سمـ آدم: يم٤من 

ويم٤مٟم٧م ط مم آظمر ُم٤م ىمٌض قمٚمٞمف اًمٜمٌل مجع طمدي٨م سمٚمده يمٚمف ومٜمٔمر إ نُ اَم ٕمْ ٟمُ 

اًمٙمقوم٦م ُمريمزا ًمٚمٕمٚمؿ طمٞمٜمئذ ويم٤من ومٞمٝم٤م مج٤مقم٦م قمٔمٞمٛم٦م ُمـ يم٤ٌمر اعمحدصملم 

يم٤مسمـ قمٞمٞمٜم٦م وؾمٗمٞم٤من اًمثقري وإقمٛمش وويمٞمع وقمٌداهلل سمـ اعم٤ٌمرك وىمد 

 مجع أسمق طمٜمٞمٗم٦م أطم٤مديثٝمؿ يمٚمٝمؿ ومٛمـ يٙمقن ُمثٚمف ذم احلدي٨م؟

ومم: ذم درضم٦م ويمٜم٧م ىمد ىمرأت ذم يمت٤مب إٟمج٤مء اًمقـمـ وم٘مرشملم إ

اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م ذم احلدي٨م وصمٜم٤مء اعمحدصملم قمٚمٞمف واًمث٤مٟمٞم٦م: ذم شمقصمٞمؼ أيب 

طمٜمٞمٗم٦م ودرضم٦م طمٗمٔمف ويمالمه٤م خيتص سم٤مًمٜم٤مطمٞم٦م احلديثٞم٦م ذم اإلُم٤مم أيب 

 طمٜمٞمٗم٦م وٓ سم٠مس ُمـ اىمت٤ٌمس سمٕمض وم٘مراهتام:
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  رجة الإمام أبي حنيفة في الحديثد
د أظمق ؾمٗمٞم٤من وم٠مشمٞمٜم٤مه ٟمٕمزيف ىم٤مل أسمق سمٙمر سمـ قمٞم٤مش ُم٤مت قمٛمر سمـ ؾمٕمٞم

وم٢مذا اعمجٚمس هم٤مص سم٠مهٚمف وومٞمٝمؿ قمٌداهلل سمـ إدريس إذ أىمٌؾ أسمق طمٜمٞمٗم٦م ذم 

مج٤مقم٦م ُمٕمف ومٚمام رآه ؾمٗمٞم٤من حتقل ًمف ُمـ جمٚمًف صمؿ ىم٤مم وم٤مقمتٜم٘مف وأضمٚمًف ذم 

ُمقوٕمف وىمٕمد سملم يديف وم٘مٚم٧م ًمف: ي٤م أسم٤م قمٌداهلل رأيتؽ اًمٞمقم ومٕمٚم٧م ؿمٞمئ٤م 

وُم٤م هق؟ ىمٚم٧م: ضم٤مءك أسمق طمٜمٞمٗم٦م أٟمٙمرشمف وأٟمٙمره أصح٤مسمٜم٤م قمٚمٞمؽ ىم٤مل 

وم٘مٛم٧م إًمٞمف وأضمٚمًتف ذم ُمقوٕمؽ وصٜمٕم٧م سمف صٜمٞمٕم٤ًم سمٚمٞمٖم٤ًم وم٘م٤مل: وُم٤م 

أٟمٙمرت ُمـ ذاك؟ هذا رضمؾ ُمـ اًمٕمٚمؿ سمٛمٙم٤من وم٢من مل أىمؿ ًمٕمٚمٛمف ىمٛم٧م ًمًٜمف 

وإن مل أىمؿ ًمًٜمف ىمٛم٧م ًمٗم٘مٝمف وإن مل أىمؿ ًمٗم٘مٝمف ىمٛم٧م ًمقرقمف وم٠مومحٛمٜمل ومٚمؿ 

 .32ٞمٗم٦م صيٙمـ قمٜمدي ضمقاب ذيمره اًمًٞمقـمل ذم شمٌٞمٞمض اًمّمح

وٓ خيٗمك أن ىمقل ؾمٗمٞم٤من: هذا رضمؾ ُمـ اًمٕمٚمؿ سمٛمٙم٤من مل يرد سمف اًمٗم٘مف 

 ًمذيمره اًمٗم٘مف سمٕمده سمؾ اعمراد سمف اًمٕمٚمؿ سم٤محلدي٨م.

وىم٤مل أيْم٤ًم أي ؾمٗمٞم٤من أن اًمذي خي٤مًمػ أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م حيت٤مج أن يٙمقن 

أقمغم ُمٜمف ىمدرًا وأوومر قمٚماًم وسمٕمٞمد ُم٤م يقضمد ذًمؽ وعم٤م طمج٤م يم٤من ي٘مدُمف 

سمق طمٜمٞمٗم٦م هق اًمذي جيٞم٥م أ٥م إذا ؾمئال طمتك يٙمقن ٚمٗمف وٓ جيٞمويٛمٌم ظم

 .32يمذا ذم اخلػمات احل٤ًمن ص 

أول ُمـ أىمٕمدين  وىم٤مل ؾمقيد سمـ ؾمٕمٞمد قمـ ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م ىم٤مل:

ن هذا أقمٚمؿ اًمٜم٤مس إًمٚمحدي٨م أسمق طمٜمٞمٗم٦م ىمدُم٧م اًمٙمقوم٦م وم٘م٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م 

سمحدي٨م قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر وم٤مضمتٛمٕمقا قمكمَّ ومحدصمتٝمؿ يمذا ذم اجلقاهر اعمْمٞم٦م 

 .30ص 

وذيمره أيْم٤ًم سمٕمض إوم٤موؾ ذم شمذيمرة إقمٔمؿ ٟم٘ماًل قمـ اسمـ ظمٚمٙم٤من 

 .403ص  ا.هـأول ُمـ صػمين حمدصم٤ًم أسمق طمٜمٞمٗم٦م  ٦موومٞمف ىم٤مل اسمـ قمٞمٞمٜم

وذيمره أيْم٤ًم اسمـ طمجر اعمٙمل ذم اخلػمات احل٤ًمن قمـ اخلٓمٞم٥م ىم٤مل 

: أول ُمـ أىمٕمدين ًمٚمحدي٨م أسمق طمٜمٞمٗم٦م ىم٤مل هلؿ هذا أقمٚمؿ اًمٜم٤مس قمٞمٞمٜم٦ماسمـ 
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سمـ ديٜم٤مر ومهذا يٕمٚمؿ ضمالًم٦م ُمرشمٌتف ذم احلدي٨م يمٞمػ وهق  سمحدي٨م قمٛمرو

 .28،29ص  ا.هـ قمٞمٞمٜم٦ميًت٠مُمر ذم اًمثقري وجيٚمس إًمٞمف اسمـ 

ىمٚم٧م: وؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م أطمد إئٛم٦م إقمالم رئٞمس اعمحدصملم وؿمٞمخ 

اإلؾمالم وهق ي٘مقل أول ُمـ أىمٕمدين ًمٚمحدي٨م وصػمين حمدصم٤م أسمق طمٜمٞمٗم٦م 

ٗم٦م ذم قمٚمؿ احلدي٨م واقمتامد اًمٜم٤مس قمغم وومٞمف دًمٞمؾ قمٔمٞمؿ قمغم ضمالًم٦م أيب طمٜمٞم

ىمقًمف ذم شمٕمديؾ اًمرضم٤مل ومٚمؿ يٙمـ ريض اهلل قمٜمف حمدصم٤ًم وم٘مط سمؾ يم٤من ممـ 

 جيٕمؾ اًمرضم٤مل حمدصملم.

قمٛمش إذ ؾمئؾ قمـ قمٜمد إ –أي أسمق طمٜمٞمٗم٦م  –وذيمر اًم٘م٤مري أٟمف يم٤من 

ُم٠ًمًم٦م وىمٞمؾ: ُم٤م شم٘مقل ذم يمذا ويمذا؟ ىم٤مل اإلُم٤مم أىمقل يمذا ويمذا وم٘م٤مل 

ؽ هذا؟ ىم٤مل: أٟم٧م طمدصمتٜم٤م قمـ أيب ص٤مًمح قمـ أيب إقمٛمش: ُمـ أيـ ًم

هريرة وقمـ أيب وائؾ قمـ قمٌداهلل وقمـ أيب إي٤مس قمـ أيب ُمًٕمقد 

يمذا وطمدصمتٜم٤م قمـ أيب جمٚمز قمـ طمذيٗم٦م ط إٟمّم٤مري ىم٤مل ىم٤مل رؾمقل اهلل 

وطمدصمتٜم٤م قمـ أيب اًمزسمػم قمـ ضم٤مسمر يمذا وطمدصمتٜم٤م قمـ يزيد اًمرىم٤مر ط قمٜمف 

ُم٤م طمدصمتؽ ذم ُم٤مئ٦م يقم  يمذا ىم٤مل إقمٛمش طمًٌؽط قمـ أٟمس قمٜمف 

ي٤م ُمٕمنم اًمٗم٘مٝم٤مء  ُم٤م قمٚمٛم٧م أٟمؽ شمٕمٛمؾ مهذه إطم٤مدي٨م طمدصمتٜمل ذم ؾم٤مقم٦م

 ا.هـاًمٓمروملم  أٟمتؿ إـم٤ٌمء وٟمحـ اًمّمٞم٤مدًم٦م وأٟم٧م أهي٤م اًمرضمؾ أظمذت سمٙمال

 .282ص 

وذيمره اسمـ طمجر أيْم٤م ذم اخلػمات احل٤ًمن وزاد: ؾمئؾ إقمٛمش 

٤مسم٧م وأفمٜمف سمقرك ًمف ذم قمـ ُم٠ًمًم٦م وم٘م٤مل إٟمام حيًـ ضمقاب هذا اًمٜمٕمامن سمـ صم

 .35ص ا.هـقمٚمٛمف 

ىمٚم٧م: وذم يمالم إقمٛمش هذا دًمٞمؾ ضمٚمٞمؾ قمغم يمامل ُمٕمروم٦م اإلُم٤مم 

سم٤مٕطم٤مدي٨م اعمِمٙمٚم٦م وطمٗمٔمف هل٤م وذيمر اًم٘م٤مرئ ذم اعمٜم٤مىم٥م قمـ حمٛمد سمـ 

ؾمامقم٦م أن اإلُم٤مم ذيمر ذم شمّم٤مٟمٞمٗمف ٟمٞمٗم٤ًم وؾمٌٕملم أًمػ طمدي٨م اٟمتخ٥م أصم٤مر 

ٚمف اًمتل أُماله٤م قمغم أصح٤مسمف ُمـ أرسمٕملم أًمػ طمدي٨م واعم٤ًمئؾ أي ُم٤ًمئ

 .323 ا.هـواًمتل رضمع قمٜمٝم٤م ُمـ اًم٘مٞم٤مس إمم إصمر يمثػمة ًمِمدة اشم٤ٌمقمف 
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ىمٚم٧م: ويدل قمغم صح٦م ُم٤م ىم٤مًمف أن اإلُم٤مم حمٛمد سمـ احلًـ روى قمـ 

اإلُم٤مم ذم يمتٌف اًمًت٦م اعمٕمرووم٦م سمٔم٤مهر اًمرواي٦م وذم همػمه٤م اعمٕمرووم٦م سم٤مًمٜمقادر 

اخلراج وهمػمه٤م ويمذا همػمه ويمذا روى قمٜمف أسمق يقؾمػ ذم أُم٤مًمٞمف ويمت٤مب 

ُمـ أصح٤مسمف ُم٤ًمئؾ يمثػمة ٓ حيَم قمدده٤م وٓ يًت٘مَم أُمده٤م وم٢مذا 

ًة أو ساطم٦م ؾمقى ُم٤م اؾمتٜمٌٓمف رُمٜمٝم٤م ُم٤م يقاومؼ احلدي٨م وأصم٤مر إؿم٤م خلّم٧م

سم٤مضمتٝم٤مد ًمتجدهن٤م ىمري٤ًٌم ُمـ ذًمؽ إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ومٝمذه يمٚمٝم٤م أطم٤مدي٨م وإن 

حتريف وشمقىمٞمف وم٢من ُمقاوم٘م٦م ًمِمدة ط مل ي٘مؾ ومٞمٝم٤م اإلُم٤مم ىم٤مل رؾمقل اهلل 

اضمتٝم٤مده هلذا اًم٘مدر اًمٕمٔمٞمؿ ُمـ إطم٤مدي٨م ُمـ دون اـمالقمف قمٚمٞمٝم٤م سمٕمٞمدة 

ضمدًا وُمـ يٗمٓمـ مهذه اًمٜمٙمت٦م أي٘مـ سمٙمقن اإلُم٤مم ُمٙمثرا ُمـ احلدي٨م وأٟمف ىمد 

مجع ُمٜمف ُم٤م مل جيٛمٕمف أطمد ُمـ اعمحدصملم ٕٟمف ريض اهلل قمٜمف شمٙمٚمؿ قمغم مجٞمع 

 ٓ ُمزيد قمٚمٞمف. وذطمٝم٤م سمامأسمقاب إطمٙم٤مم سم٤مسم٤ًم سم٤مسم٤ًم وومّمٚمٝم٤م 

ىم٤مل ص٤مطم٥م ضم٤مُمع اعم٤ًمٟمٞمد: وىمد ىمٞمؾ سمٚمٖم٧م ُم٤ًمئؾ أيب طمٜمٞمٗم٦م 

 ا.هـًم٦م ويمتٌف ويمت٥م أصح٤مسمف شمدل قمغم ذًمؽ ٠ممخًامئ٦م أًمػ ُمً

وىم٤مل أيْم٤م اؿمتٝمر واؾمتٗم٤مض قمـ اإلُم٤مم اًمٙم٤مُمؾ اعمٜمّمػ اسمـ 

هي٩م رمحف اهلل وهق أزيمك أصح٤مب اًمِم٤مومٕمل أٟمف ؾمٛمع رضماًل ضم٤مهاًل ي٘مع 

أيب طمٜمٞمٗم٦م وصمالصم٦م أرسم٤مع اًمٕمٚمؿ ُمًٚمٛم٦م ٗم٦م وم٘م٤مل ًمف: ي٤م هذا شم٘مع ذم  طمٜمٞمذم أيب

ًمف وهق ٓ يًٚمؿ هلؿ اًمرسمع وم٘م٤مل اًمرضمؾ: ويمٞمػ ذًمؽ؟ ىم٤مل ٕن اًمٕمٚمؿ 

ؾم١مال وضمقاب وهق أول ُمـ ووع إؾمئٚم٦م ومٚمف ٟمّمػ اًمٕمٚمؿ وأضم٤مب 

قمٜمٝم٤م وم٘م٤مل خم٤مًمٗمف ذم اًمٌٕمض أص٤مب وذم اًمٌٕمض أظمٓم٠م وم٢مذا ىم٤مسمٚمٜم٤م صقاسمف 

ٜمّمػ أيْم٤ًم ومًٚمؿ ًمف صمالصم٦م أرسم٤مع اًمٕمٚمؿ وسم٘مل اًمرسمع سمخٓمئف ومٚمف ٟمّمػ اًم

 .35ص  ا.هـومٝمق يدقمٞمف وخم٤مًمٗمقه يدقمقٟمف وهق ٓ يًٚمٛمف هلؿ 

وىم٤مل اسمـ طمجر ذم اخلػمات احل٤ًمن: أظمذ قمـ أرسمٕم٦م آٓف ؿمٞمخ ُمـ 

أئٛم٦م اًمت٤مسمٕملم وُمـ صمؿ ذيمره اًمذهٌل وهمػمه ذم ـمٌ٘م٤مت احلٗم٤مظ ُمـ اعمحدصملم 

ُم٤م ًمت٤ًمهٚمف أو طمًده إذ يمٞمػ يت٠مشمك إ وُمـ زقمؿ ىمٚم٦م اقمتٜم٤مئف سم٤محلدي٨م ومٝمق

عمـ هق يمذًمؽ اؾمتٜم٤ٌمط ُمثؾ ُم٤م اؾمتٜمٌٓمف ُمـ اعم٤ًمئؾ اًمتل ٓ حتَم يمثرة ُمع 
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أٟمف أول ُمـ اؾمتٜمٌط إدًم٦م قمغم اًمقضمف اعمخّمقص اعمٕمروف ذم يمت٥م 

 .68ص  ا.هـأصح٤مسمف رمح٦م اهلل قمٚمٞمٝمؿ 

ىمٚم٧م وم٢مذا خلّمٜم٤م ُمـ أضمقسم٦م اإلُم٤مم ُم٤م يقاومؼ إطم٤مدي٨م وأصم٤مر 

سمدون اطمتٞم٤مضمف إمم آؾمتٜم٤ٌمط اًمدىمٞمؼ ًمتٚمخص ًمٜم٤م ُم٤م يزيد قمغم ساطم٦م 

رواه٤م ط أًمقف يمثػمة ومٝمذه اعم٤ًمئؾ ذم احل٘مٞم٘م٦م أطم٤مدي٨م قمـ رؾمقل اهلل 

 ن رواي٦م احلدي٨م قمغم ضسملم:اإلُم٤مم سمٓمريؼ اإلومت٤مء ٓ سمٓمريؼ اًمتحدي٨م ٕ

ط أن يًٜمده اًمرضمؾ سمتًٛمٞم٦م اًمرواة سمٞمٜمف وسملم اًمرؾمقل  األول:

ط ُمرومققم٤م أو ُمرؾماًل وي٘مقل: ىم٤مل رؾمقل اهلل ط اهلل ويٌٚمٖمف إمم رؾمقل 

 أو ومٕمؾ يمذا أو يٜم٘مؾ ُم٤م ؾمٛمٕمف ُمـ ؿمٞمخف سمٚمٗمٔمف أو ىمري٤ٌم ُمٜمف.

 أن يًتٜمٌط ُمٜمف طمٙمام وخيؼم سمذًمؽ احلٙمؿ. الثاين:

ط إُم٦م ُمٜمف  لىم٤مل حمدث اهلٜمد ذم احلج٦م اًم٤ٌمًمٖم٦م واقمٚمؿ أن شمٚم٘م

 اًمنمع قمغم وضمٝملم: 

ن سمٜم٘مؾ إُم٤م ُمتقاشمر أو همػم أطمدمه٤م: شمٚم٘مل اًمٔم٤مهر وٓ سمد أن يٙمق

 ُمتقاشمر.

ي٘مقل أو ط صم٤مٟمٞمٝم٤م: اًمتٚم٘مل دًٓم٦م وهل أن يرى اًمّمح٤مسم٦م رؾمقل اهلل 

يٗمٕمؾ وم٤مؾمتٜمٌٓمقا ُمـ ذًمؽ طمٙمام ُمـ اًمقضمقب وهمػمه وم٠مظمؼموا سمذًمؽ 

احلٙمؿ وم٘م٤مًمقا اًمٌمء اًمٗمالين واضم٥م وذًمؽ أظمر ضم٤مئز وأيم٤مسمر هذا اًمقضمف 

ُمٚمخّم٤م ص  ا.هـؿ قمٛمر وقمكم واسمـ ُمًٕمقد واسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝم

407. 

وىم٤مل اسمـ طمجر اعمٙمل ذم اخلػمات احل٤ًمن: أٟمف أظمذ قمـ أرسمٕم٦م آٓف 

ؿمٞمخ ُمـ أئٛم٦م اًمت٤مسمٕملم وهمػمهؿ وُمـ صمؿ ذيمره اًمذهٌل وهمػمه ذم ـمٌ٘م٤مت 

احلٗم٤مظ واعمحدصملم وُمـ زقمؿ ىمٚم٦م اقمتٜم٤مئف سم٤محلدي٨م ومٝمق إُم٤م ًمت٤ًمهٚمف سم٠مهٚمف 

اؾمتٜمٌط ُمـ  أو طمًده إذ يمٞمػ يت٠مشمك عمـ هق يمذًمؽ اؾمتٜم٤ٌمط ُمثؾ ُم٤م

اعم٤ًمئؾ اًمتل ٓ حتَم يمثرة ُمع أٟمف أول ُمـ اؾمتٜمٌط ُمـ إدًم٦م قمغم اًمقضمف 

وإن ـم٤مًم٧م سمٜم٤م إي٤مم وؾم٤مقمدشمٜم٤م اًمتقومٞمؼ  ا.هـاعمٕمروف ذم أصح٤مسمف قمٜمف 
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 –ُمـ شمٙمٛمٞمؾ هذا اًمٙمت٤مب اًمذي ٟمحـ سمّمدده سمحًـ اخلت٤مم  -سمٌٚمقغ اعمرام 
م إمم قمدد إن ؿم٤مء اهلل سم٤مًمٕمٞم٤من ُم٤م ؾمٛمٕمتف سمٍميػ إىمالومًقف شمرى 

٢من ىمٚم٧م: إن ًمرواي٦م احلدي٨م وضمٝملم اًمتٚم٘مل رواي٦م واًمتٚم٘مل وم –اًمًٜمـ 

دًٓم٦م ومٚمَِؿ اظمت٤مر أسمق طمٜمٞمٗم٦م اًمقضمف اًمث٤مين وشمرك إول اًمذي اظمت٤مره 

ودوٟمف هقل ط إمم رؾمقل اهلل ىمٚم٧م عم٤م ومٞمف ُمـ اًمٜم٦ًٌم  –اعمحدصمقن أيمثرهؿ 

ققم٤مت سمٓمريؼ اعمٓمٚمع وم٤مظمت٤مر ريض اهلل قمٜمف اًمقضمف اًمث٤مين وروى أيمثر اعمروم

 اإلومت٤مء وقمٚمٞمف أدرك ُمِم٤مخيف وؾمٚمٗمف.

ىم٤مل اًمدارُمل طمدصمٜم٤م صم٤مسم٧م سمـ زيد طمدصمٜم٤م قم٤مصؿ ىم٤مل ؾم٠مًم٧م اًمِمٕمٌل 

ٟمف يرومع إمم اًمٜمٌل إوهق أيمؼم ؿمٞمخ ٕيب طمٜمٞمٗم٦م قمـ طمدي٨م ومحدصمٜمٞمف وم٘مٚم٧م 

أطم٥م إًمٞمٜم٤م وم٢من يم٤من ومٞمف زي٤مدة أو ط قمغم ُمـ دون اًمٜمٌل  –وم٘م٤مل ٓ ط 

وىم٤مل أظمؼمٟم٤م إؾمح٤مق سمـ قمٞمًك ط ٟم٘مّم٤من يم٤من قمغم ُمـ دون اًمٜمٌل 

قمـ ط طمدصمٜم٤م مح٤مد سمـ زيد قمـ أيب ه٤مؿمؿ قمـ إسمراهٞمؿ ىم٤مل هنك رؾمقل اهلل 

طمديث٤م همػم هذا؟ ط اعمح٤مىمٚم٦م واعمزاسمٜم٦م وم٘مٞمؾ ًمف أُم٤م حتٗمظ قمـ رؾمقل اهلل 

 .32ىم٤مل: سمغم وًمٙمـ أىمقل ىم٤مل قمٌداهلل ىم٤مل قمٚم٘مٛم٦م أطم٥م إزمَّ ص

أي٧م ومالٟم٤ًم اًمذي وأظمرج قمـ شمقسم٦م اًمٕمٜمؼمي ىم٤مل: ىم٤مل زم اًمِمٕمٌل: أر

ىمٕمدت ُمع اسمـ قمٛمر ؾمٜمتلم أو ؾمٜم٦م وٟمّمٗم٤ًم ومام ط ي٘مقل ىم٤مل رؾمقل اهلل 

 .33ص ا.هـؿمٞمئ٤م إٓ هذا احلدي٨م ط ؾمٛمٕمتف حيدث قمـ رؾمقل اهلل 

وذيمر اًمذهٌل ذم اًمتذيمرة قمـ أيب قمٛمرو اًمِمٞم٤ٌمين ىم٤مل يمٜم٧م أضمٚمس 

وم٢مذا ىم٤مل ىم٤مل رؾمقل اهلل ط إمم اسمـ ُمًٕمقد طمقٓ ٓ ي٘مقل ىم٤مل رؾمقل اهلل 

 .45ص  ا.هـاؾمت٘مٚمف اًمرقمدة وىم٤مل هٙمذا أو ٟمحق ذا أو ىمري٥م ُمـ ذا ط 

وروى جم٤مًمد قمـ اًمِمٕمٌل ىم٤مل يمره اًمّم٤محلقن إوًمقن اإليمث٤مر ُمـ 

احلدي٨م وًمق اؾمت٘مٌٚم٧م ُمـ أُمري ُم٤م اؾمتدسمرت ُم٤م طمدصم٧م إٓ سمام أمجع قمٚمٞمف 

 .4ج 22أهؾ احلدي٨م يمذا ذم شمذيمرة احلٗم٤مظ ًمٚمذهٌل ص 

٤مسمر اعمحدصملم قمغم إيمث٤مرهؿ ُمٜمف وم٘م٤مل ىمٚم٧م وًمذا ٟمدم اعمٙمثرون ُمـ أيم

ؿمٕم٦ٌم وهق أُمػم ذم احلدي٨م: وددت أين وىم٤مد حلامم ومل أقمرف احلدي٨م! 
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وىم٤مل أيْم٤م: ُم٤م رء أظمقف قمٜمدي أن يدظمٚمٜمل اًمٜم٤مر ُمـ احلدي٨م يمذا ذم 

 .4ج 85اًمتذيمرة ًمٚمذهٌل ص 

وىم٤مل ؾمٗمٞم٤من اًمثقري وهق ؾمٞمد احلٗم٤مظ: وددت أين ٟمجقت ُمـ 

٤م ُمـ قمٛمؾ أٟم٤م أظمقف قمكمَّ ُمٜمف يٕمٜمل احلدي٨م ص اًمٕمٚمؿ ٓ قمكمَّ وٓ زم وُم

شمذيمرة هذا وُمع ذًمؽ ومام يقضمد ُمـ أطم٤مدي٨م أيب طمٜمٞمٗم٦م اًمتل  4ج 494

 يمثػم أيْم٤ًم.ط أؾمٜمده٤م إمم رؾمقل اهلل 

 ُمٜمٝم٤م ُم٤م مجٕمف احلٗم٤مظ ذم ُم٤ًمٟمٞمده.

وُمٜمٝم٤م ُم٤م ذيمره أصح٤مسمف حمٛمد سمـ احلًـ ذم أصم٤مر واعمقـم٠م ويمت٤مب 

٤مُمع اًمّمٖمػم واًمٙمٌػم وهمػمه٤م وأسمق احلج٩م واعمًٌقط واًمزي٤مدات واجل

يقؾمػ واسمـ اعم٤ٌمرك واحلًـ سمـ زي٤مد وهمػمهؿ ذم يمتٌٝمؿ وويمٞمع سمـ 

اجلراح ذم ُمًٜمده واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم وقمٌداًمرزاق ذم ُمّمٜمٗمٞمٝمام واحل٤ميمؿ ذم 

ُمًتدريمف واسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف واًمٌٞمٝم٘مل ذم ؾمٜمٜمف ويمتٌف واًمٓمؼماين ذم 

رائ٥م ُم٤مًمؽ وهمػمهؿ ذم همػمه٤م ُمٕم٤ممجف اًمثالصم٦م واًمدار ىمٓمٜمل ذم ؾمٜمٜمف وذم هم

ُمـ اًمٙمت٥م ومٚمق مجٕمٜم٤م شمٚمؽ إطم٤مدي٨م يمٚمٝم٤م ذم جمٚمد واطمد ًمٙم٤من يمت٤مسم٤م 

 وخام.

ىم٤مل اسمـ طمجر اعمٙمل ذم اخلػمات احل٤ًمن وىمد ظمرج احلٗم٤مظ ُمـ 

أطم٤مديثف ُم٤ًمٟمٞمد يمثػمة اشمّمؾ سمٜم٤م يمثػم ُمٜمٝم٤م يمام هق ُمذيمقر ذم ُمًٜمدات 

 .69ص  ا.هـُمِم٤مخيٜم٤م 
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  دة حفظهل في توثيق أبي حنيفة وجوفص
ىمٚم٧م أُم٤م ورقمف وزهده وشم٘مقاه وقمداًمتف وم٠مُمر ٓ يرشم٤مب ومٞمف ُمرشم٤مب ىمد 

اشمٗم٘م٧م يمٚمامت إئٛم٦م سم٤مًمثٜم٤مء قمٚمٞمف وأُم٤م يمقٟمف صم٘م٦م ذم احلدي٨م وقمدٓ وم٘مد 

ذيمر ذم اًمتٝمذي٥م ىم٤مل حمٛمد سمـ ؾمٕمد اًمٕمقين: ؾمٛمٕم٧م اسمـ ُمٕملم ي٘مقل: يم٤من 

 أسمق طمٜمٞمٗم٦م صم٘م٦م ٓ حيدث إٓ سمام حيٗمٔمف وٓ حيدث سمام ٓ حيٗمظ.

وىم٤مل ص٤مًمح سمـ حمٛمد إؾمدي قمـ اسمـ ُمٕملم يم٤من أسمق طمٜمٞمٗم٦م صم٘م٦م ذم 

  4ج 350ص ا.هـاحلدي٨م 

اًمثالصم٦م وىم٤مل اسمـ قمٌداًمؼم ذم يمت٤مب آٟمت٘م٤مء ذم ومْم٤مئؾ إئٛم٦م 

أمحد اًمدورىمل يًٛمع ُمـ أيب اًمٗم٘مٝم٤مء: ؾمئؾ حيٞمك سمـ ُمٕملم وقمٌداهلل سمـ 

ؿمٕم٦ٌم سمـ طمٜمٞمٗم٦م وم٘م٤مل حيٞمك سمـ ُمٕملم: هق صم٘م٦م ُم٤م ؾمٛمٕم٧م أطمدًا وٕمٗمف هذا 

 ا.هـًمٞمف أن حيدث سم٠مُمره وؿمٕم٦ٌم ؿمٕم٦ٌم إاحلج٤مج يٙمت٥م 

ىمٞمؾ ًمٞمحٞمك سمـ ىم٤مل اسمـ قمٌداًمؼم أيْم٤ًم ذم يمت٤مب سمٞم٤من ضم٤مُمع اًمٕمٚمؿ 

 أسمق طمٜمٞمٗم٦م يم٤من يّمدق ذم احلدي٨م؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ صدوق.ُمٕملم ي٤م أسم٤م زيمري٤م 

 ا.هـوىم٤مل: يم٤من ؿمٕم٦ٌم طمًـ اًمرأي ذم أيب طمٜمٞمٗم٦م 

 ا.هـسمق طمٜمٞمٗم٦م صم٘م٦م ٓ سم٠مس سمف وىم٤مل اسمـ قمٌداًمؼم وىم٤مل اسمـ اعمديٜمل: أ

  4ج 29ُمـ اجلقاهر اعمْمٞمئ٦م ص 

ؾمئؾ اسمـ ُمٕملم  34وىم٤مل اسمـ طمجر اعمٙمل ذم اخلػمات احل٤ًمن ص 

هؾ طمدث ؾمٗمٞم٤من اًمثقري قمٜمف أي قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م ىم٤مل: ٟمٕمؿ يم٤من صم٘م٦م 

 ا.هـصدوىم٤ًم ذم اًمٗم٘مف واحلدي٨م 

وىم٤مل ؿمٕم٦ٌم يم٤من واهلل طمًـ اًمٗمٝمؿ ضمٞمد احلٗمظ  32وومٞمف أيْم٤م ص 

 .ا.هـ

وىمد شم٘مدم ىمقل إهائٞمؾ سمـ يقٟمس: ٟمٕمؿ اًمرضمؾ اًمٜمٕمامن ُم٤م يم٤من 

 ا.هـأطمٗمٔمف ًمٙمؾ طمدي٨م ومٞمف وم٘مف وأؿمد ومحّمف قمٜمف 
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وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ قمٌداًمؼم: اًمذيـ ردوا قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م ووصم٘مقه أيمثر 

 ُمـ اًمذيـ شمٙمٚمٛمقا.

وىمد ىم٤مل اإلُم٤مم قمكم سمـ اعمديٜمل: أسمق طمٜمٞمٗم٦م روى قمٜمف اًمثقري واسمـ 

 ا.هـ سم٠مس سمف اعم٤ٌمرك وهق صم٘م٦م ٓ

وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ إصمػم اجلزري يم٤من إُم٤مُم٤ًم ذم قمٚمقم اًمنميٕم٦م ُمروٞم٤م 

  4ج 88ُمـ اًمتٕمٚمٞمؼ احلًـ ص  ا.هـ

ىمٚم٧م وؿمٕم٦ٌم أول ُمـ شمٙمٚمؿ ذم اًمرضم٤مل واسمـ ُمٕملم إُم٤مم اجلرح 

هائٞمؾ سمـ يقٟمس إُم٤مم طم٤مومظ طمج٦م ُمـ إواًمتٕمديؾ ويمذا اسمـ اعمديٜمل و

اطمت٩م سمف اجلامقم٦م ومٙمٗمك مه١مٓء  ؾمح٤مقإأوقمٞم٦م اًمٕمٚمؿ أصم٧ٌم اًمٜم٤مس ذم أيب 

 ُمقصم٘ملم وسمحٗمظ أيب طمٜمٞمٗم٦م ؿم٤مهديـ.

وىم٤مل حيٞمك سمـ آدم: ؾمٛمٕم٧م احلًـ سمـ ص٤مًمح ي٘مقل: يم٤من اًمٜمٕمامن 

مل يٕمد ط سمـ صم٤مسم٧م ومٞمام ٟمٕمٚمؿ ُمتثٌت٤م ومٞمف إذا صح قمٜمده اخلؼم قمـ رؾمقل اهلل 

  4ج 38ُمـ اجلقاهر ص  ا.هـإمم همػمه 

احلج٩م ًمًٕم٦م قمٚمٛمف ذم وُمـ أيمؼم اًمدٓئؾ قمغم طمٗمظ اإلُم٤مم وأقمٔمؿ 

احلدي٨م يمثرة ؿمٞمقظمف اًمذيـ أظمذ قمٜمٝمؿ ويمثرة أصح٤مسمف أظمذيـ قمٜمف ذيمر 

صدر إئٛم٦م أسمق اعم١ميد ُمقومؼ أمحد اعمٙمل قمـ أيب طمٗمص قمٛمر اسمـ اإلُم٤مم 

سمٙمر سمـ حمٛمد سمـ قمكم اًمزرٟمجري قمـ واًمده رمحف اهلل أٟمف ىم٤مل: وىمٕم٧م 

ُم٤مم اعمٕمٔمؿ ُمٜم٤مزقم٦م سملم أصح٤مب اإلُم٤مم إقمٔمؿ أيب طمٜمٞمٗم٦م وأصح٤مب اإل

اًمِم٤مومٕمل ريض اهلل قمٜمٝمام ومٗمْمؾ يمؾ ـم٤مئٗم٦م ص٤مطمٌٝم٤م وم٘م٤مل أسمق قمٌداهلل سمـ 

أيب طمٗمص اًمٙمٌػم وهق إُم٤مم أئٛم٦م احلدي٨م ٕصح٤مب اًمِم٤مومٕمل: قمدوا 

ُمِم٤ميخ اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل يمؿ هؿ؟ ومٕمدوا وم٘م٤مًمقا إهنؿ سمٚمٖمقا صمامٟملم ؿمٞمخ٤ًم 

 أرسمٕم٦م آٓف. وم٘م٤مل هلؿ ومٕمدوا ُمِم٤ميخ أيب طمٜمٞمٗم٦م ومٕمدوهؿ وم٘م٤مًمقا إهنؿ سمٚمٖمقا

وىمد ذيمر صدر إئٛم٦م ُمقومؼ سمـ أمحد ذم ُمٜم٤مىم٥م أيب طمٜمٞمٗم٦م ؾمٌٕمامئ٦م 

وصمالصملم رضماًل ُمـ ُمِم٤ميخ اعمًٚمٛملم ممـ رووا قمٜمف ريض اهلل قمٜمف يمذا ذم 

 ج ىمٚم٧م وذيمر احل٤مومظ اًمًٞمقـمل ذم شمٌٞمٞمض 30ضم٤مُمع اعم٤ًمٟمٞمد ص 
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اًمّمحٞمٗم٦م ٟم٘ماًل قمـ هتذي٥م اًمٙمامل ًمٚمح٤مومظ اعمزي أرسمٕم٦م وؾمٌٕملم ُمـ 

ومخ٦ًم وشمًٕملم ُمـ أصح٤مسمف وإٟمام ايمتٗمك اعمزي قمغم هذا اًم٘مدر  ُمِم٤مخيف

ؾمتٞمٕم٤مب ذم سمٞم٤من اعمِم٤ميخ اًمرواة وإصح٤مب يمام ٓ خيٗمك ًمٙمقٟمف مل يرد آ

وىم٤مل اسمـ طمجر اعمٙمل ذم ذيمر قمغم ُمـ ـم٤مًمع ُم٘مدُم٦م هتذي٥م اًمتٝمذي٥م 

  يًع هذا اعمختٍم ذيمرهؿ.ؿمٞمقظمف هؿ يمثػمون ٓ

  أرسمٕم٦م آٓف ؿمٞمخ.سمق طمٗمص اًمٙمٌػمأوىمد ذيمر ُمٜمٝمؿ اإلُم٤مم 

وىم٤مل همػمه ًمف أرسمٕم٦م آٓف ؿمٞمخ ُمـ اًمت٤مسمٕملم ومام سم٤مًمؽ سمٖمػمهؿ ُمٜمٝمؿ 

اًمٚمٞم٨م سمـ ؾمٕمد ويمذا ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس إُم٤مم دار اهلجرة وهذان اإلُم٤مُم٤من ُمـ 

  26ص  ا.هـمجٚم٦م أظمذيـ قمٜمف 

وًمٜمذيمر هٜم٤م مج٤مقم٦م ُمـ أيم٤مسمر ؿمٞمقظمف وـم٤مئٗم٦م ُمـ أضمٚم٦م أصح٤مسمف وم٢من 

ىم٤مل أسمق حمٛمد اًمٌخ٤مري احل٤مرصمل يمت٥م إزمَّ ذم ذًمؽ ًمذيمرى ٕوزم إًم٤ٌمب 

ص٤مًمح سمـ أيب رُمٞمح طمدصمٜم٤م أسمق محزة إٟمّم٤مري ظم٤مًمد سمـ أٟمس ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م 

قمٌداهلل سمـ داود اخلريٌل ي٘مقل ىمٚم٧م ٕيب طمٜمٞمٗم٦م ُمـ أدريم٧م ُمـ اًمٙمؼماء 

ىم٤مل اًم٘م٤مؾمؿ وؾم٤معم٤م وـم٤مووؾم٤ًم وقمٙمرُم٦م وُمٙمحقٓ وقمٌداهلل سمـ ديٜم٤مر 

سم٤م اًمزسمػم وقمٓم٤مء وىمت٤مدة وإسمراهٞمؿ واحلًـ اًمٌٍمي وقمٛمرو سمـ ديٜم٤مر وأ

 2ج 333يمذا ذم ضم٤مُمع اعم٤ًمٟمٞمد ص  ا.هـواًمِمٕمٌل وٟم٤مومٕم٤م وأُمث٤مهلؿ 

ىمقاًمف حيٞمك سمـ ٠مصح٤مسمف اًمذيـ رووا قمٜمف وأظمذوا سمأوإضمٚم٦م ُمـ 

زيمري٤م سمـ أيب زائدة وحيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد اًم٘مٓم٤من وؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م وؾمٗمٞم٤من 

ٓ ىمٚمٞماًل وطمٗمص اًمثقري وًمٙمـ يم٤من يدًمس وٓ يٍمح سم٤مؾمؿ أيب طمٜمٞمٗم٦م إ

اسمـ همٞم٤مث وقمٌداهلل سمـ اعم٤ٌمرك وقمٌداًمرزاق سمـ مه٤مم وقمٌداهلل سمـ يزيد 

اعم٘مري وقمٌداعمجٞمد سمـ قمٌداًمٕمزيز ؿمٞمخ اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل وقمٌداًمقارث سمـ 

ؾمٕمٞمد وقمكم سمـ ُمًٝمر وأسمق ٟمٕمٞمؿ اًمٗمْمؾ سمـ ديملم واًمٗمْمؾ اسمـ ُمقؾمك 

سمـ ؾمٕمد  اًمًٞمٜم٤مين واًم٘م٤مؾمؿ سمـ ُمٕمـ اعمًٕمقدي وىمٞمس سمـ اًمرسمٞمع واًمٚمٞم٨م

اعمٍمي واعمٕم٤مذم اسمـ قمٛمران اعمقصكم وُمٙمل سمـ إسمراهٞمؿ اًمٌٚمخل وويمٞمع 

سمـ اجلراح ويزيد سمـ زريع ويزيد سمـ ه٤مرون ويقٟمس سمـ سمٙمػم واإلُم٤مم 
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حمٛمد سمـ احلًـ اًمِمٞم٤ٌمين واإلُم٤مم أسمق يقؾمػ اًم٘م٤ميض واإلُم٤مم زومر سمـ 

اهلذيؾ واسمـ ٟمّمػم اًمٓم٤مئل وومْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض اًمزاهد واسمـ ضمري٩م وُمًٕمر 

ـ يمدام وأسمق ُمٕم٤موي٦م اًميير رمحٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم يمذا ذم شمٌٞمٞمض اًمّمحٞمٗم٦م سم

 4ج 29ًمٚمًٞمقـمل وضم٤مُمع اعم٤ًمٟمٞمد ًمٚمخقارزُمل ص 

وىم٤مل أسمق قمٌداهلل سمـ ُمٜمده إصٗمٝم٤مين: أظمؼمٟم٤م إؾمت٤مذ أسمق حمٛمد 

احل٤مرصمل اًمٌخ٤مري ذم يمت٤مب اًمٙمِمػ ًمف ىم٤مل: ًمق مل يًتدل قمغم ومْم٤مئؾ أيب 

ٟمف ُمـ ؿمٞمقخ أيب طمٜمٞمٗم٦م ٢ميمٕمٛمرو سمـ ديٜم٤مر وم طمٜمٞمٗم٦م إٓ سمرواي٦م اًمٙم٤ٌمر قمٜمف

ويم٤ٌمر اًمٕمٚمامء وىمد روى قمٜمف قمٌداهلل سمـ زيد اعم٘مرئ وروى قمٜمف شمًٕمامئ٦م 

ؾمامقمٞمؾ اسمـ أيب ظم٤مًمد وذيؽ سمـ قمٌداهلل إطمدي٨م وُمًٕمر سمـ يمدام و

اًم٘م٤ميض ومحزة سمـ طمٌٞم٥م اعم٘مري روى قمٜمف اًمٙمثػم وقم٤مصؿ سمـ أيب اًمٜمجقد 

 ي٠ًمًمف وي٠مظمذ سم٘مقًمف.إُم٤مم اًم٘مراء وؿمٞمخ أيب طمٜمٞمٗم٦م يم٤من 

ويم٤من ي٘مقل: ضمزاك اهلل ظمػمًا ي٤م أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م أشمٞمتٜم٤م صٖمػمًا وأشمٞمٜم٤مك يمٌػمًا 

 4ج 249يمذا ذم ضم٤مُمع اعم٤ًمٟمٞمد ص 

ىمٚم٧م: ويمذا ؾمٚمٞمامن سمـ ُمٝمران إقمٛمش ُمـ ؿمٞمقخ أيب طمٜمٞمٗم٦م وُمع 

ذًمؽ وم٘مد أظمذ قمٜمف ىم٤مل اسمـ ُمٜمده احل٤مومظ أظمؼمٟم٤م إؾمت٤مذ أسمق حمٛمد 

حلًـ سمـ ُمٕمروف طمدصمٜم٤م أسمق سمٙمر طمدصمٜم٤م حيٞمك اًمٌخ٤مري احل٤مرصمل طمدصمٜم٤م ا

اسمـ ُمٕملم ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م قمكم سمـ ُمًٝمر ي٘مقل: ظمرج إقمٛمش إمم احل٩م 

ومِمٞمٕمف أهؾ اًمٙمقوم٦م وأٟم٤م ومٞمٝمؿ ومٚمام أشمك اًم٘م٤مدؾمٞم٦م رأوه ُمٖمٛمقُم٤ًم وم٘م٤مًمقا ذم 

ذًمؽ وم٘م٤مل قمكم سمـ ُمًٝمر: ؿمٞمٕمٜم٤م؟ ىم٤مًمقا ٟمٕمؿ ىم٤مل ادقمقه زم ومدقمقين ويم٤من 

زم: ارضمع إمم اعمٍم وؾمؾ أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م أن  يٕمرومٜمل سمٛمج٤مًم٦ًم أيب طمٜمٞمٗم٦م وم٘م٤مل

يٙمت٥م زم اعمٜم٤مؾمؽ ومرضمٕم٧م وم٠ًمًمتف وم٠مُمغم قمكمَّ صمؿ أشمٞم٧م مه٤م إمم إقمٛمش 

 4ج 26ُمـ ضم٤مُمع اعم٤ًمٟمٞمد ايْم٤م ص  ا.هـ

وذيمر اًم٘م٤مري ذم ُمٜم٤مىم٥م اإلُم٤مم قمـ ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م ىم٤مل: ؿمٞمئ٤من ُم٤م 

سمٚمٖم٤م يمٜم٧م أرى أن ىمراءة محزة ورأي اإلُم٤مم يتج٤موزان ىمٜمٓمرة اًمٙمقوم٦م وىمد 

 أوم٤مق.
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 وقمـ إوزاقمل ي٘مقل هق أقمٚمؿ اًمٜم٤مس سمٛمٕمْمالت اعم٤ًمئؾ.

وقمـ قمٌداعمجٞمد سمـ قمٌداًمٕمزيز سمـ أيب رواد ىم٤مل يمٜم٤م ُمع ضمٕمٗمر سمـ 

حمٛمد ذم احلجر ومج٤مء اإلُم٤مم ومًٚمؿ وؾمٚمؿ قمٚمٞمف ضمٕمٗمر وقم٤مٟم٘مف وؾم٤مءًمف طمتك 

ؾم٠مًمف قمـ اخلدم ومٚمام ىم٤مم ىم٤مل ىم٤مئؾ ي٤م اسمـ رؾمقل اهلل هؾ شمٕمرومف ىم٤مل ُم٤م رأي٧م 

أسمق طمٜمٞمٗم٦م أوم٘مف أهؾ ًمف قمـ اخلدم وشم٘مقل هؾ شمٕمرومف هذا ؼ ُمٜمؽ أؾم٠مأمح

 سمٚمده. 

وقمـ اًمقاىمدي ىم٤مل يم٤من ُم٤مًمؽ يمثػمًا ُم٤م ي٘مقل سم٘مقًمف وإن يم٤من ٓ 

ئمٝمره وىم٤مل إؾمامقمٞمؾ سمـ أيب وُمديؽ رأي٧م ُم٤مًمٙم٤م ىم٤مسمْم٤ًم قمغم يد اإلُم٤مم ومه٤م 

اهلل  يٛمِمٞم٤من ومٚمام سمٚمغ اعمًجد ىمدم اإلُم٤مم ومًٛمٕمتف عم٤م دظمؾ اعمًجد ىم٤مل سمًؿ

ٜمِّل ُمـ قمذاسمؽ وٟمجٜمل ُمـ اًمٜم٤مر ىم٤مل  اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ هذا ُمقـمـ إُم٤من وم٠مُمِّ

اسمـ اعم٤ٌمرك يم٤من ُمًٕمر إذا رآه ىم٤مم ًمف وإذا ضمٚمس ضمٚمس سملم يديف ويم٤من 

ُمٕمٔماًم ًمف ُم٤مئال إًمٞمف وُمثٜمٞم٤ًم قمٚمٞمف وُمًٕمر ُمـ ُمٗم٤مظمر اًمٙمقوم٦م ذم زهده 

 .89وطمٗمٔمف ص 

ُمـ ضمٕمؾ أسم٤م  وىم٤مل احل٤مومظ اًمًٛمٕم٤مين ذم إٟم٤ًمب ًمف ىم٤مل ُمًٕمر

طمتٞم٤مط  يٙمقن ومرط ذم آطمٜمٞمٗم٦م سمٞمٜمف وسملم اهلل رضمقت أن ٓ خي٤مف و ٓ

 ا.هـًمٜمٗمًف 

 -أي أيب طمٜمٞمٗم٦م  -وىمٞمؾ ًمف مِلَ شمريم٧م رأي أصح٤مسمؽ وأظمذت سمرأيف 

يمذا ذم اخلػمات  ا.هـشمقا سم٠مصح ُمٜمف ٕرهم٥م قمٜمف إًمٞمف ٠مىم٤مل ًمّمحتف وم

 .35احل٤ًمن ص 

ٗمٞم٤من اًمثقري يمٜم٤م سملم وٟم٘مؾ سمٕمض اًمٕمٚمامء قمـ ىمالئد اسمـ طمجر ىم٤مل ؾم

يدي أيب طمٜمٞمٗم٦م يم٤مًمٕمّم٤مومػم سملم يدي اًم٤ٌمزي وأن أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م ؾمٞمد اًمٕمٚمامء 

وقمـ شم٤مريخ اسمـ ظمٚمٙم٤من وهمػمه ُمـ ىمقل حيٞمك سمـ ُمٕملم اًم٘مراءة قمٜمدي 

ىمراءة محزة واًمٗم٘مف وم٘مف أيب طمٜمٞمٗم٦م وقمغم هذا أدريم٧م اًمٜم٤مس يمذا ذم شمٜمًٞمؼ 

 .948اًمٜمٔم٤مم ُم٘مدُم٦م ُمًٜمد اإلُم٤مم ص 
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ومهذا ئمٝمر يمقن اسمـ  34أيْم٤ًم ذم اًمّمحٞمٗم٦م ص  وذيمره اًمًٞمقـمل

 .49-44ُمـ  ا.هـُمٕملم ُم٘مٚمدًا أو ُمت٘مٞمدا عمذه٥م أيب طمٜمٞمٗم٦م 

ؾمتٗم٤مو٦م واًمِمٝمرة أيْم٤ًم ر ذم إصقل أن اًمٕمداًم٦م شمث٧ٌم سم٤مٓوىمد شم٘مر

ومٛمـ اؿمتٝمرت قمداًمتف سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ أهؾ احلدي٨م أو همػمهؿ وؿم٤مع 

إمم ُمٕمدل يٜمص قمٚمٞمٝم٤م وأسمق  اًمثٜم٤مء قمٚمٞمف مه٤م يمٗمك ومٞمٝم٤م وٓ حيت٤مج ُمع ذًمؽ

طمٜمٞمٗم٦م ىمد اؾمتٗم٤مو٧م إُم٤مُمتف واؿمتٝمرت قمداًمتف يم٤مًمِمٛمس ذم يمٌد اًمًامء 

وٟمقره٤م ذم يمؾ ٟم٤مطمٞم٦م ويمؾ ُمٙم٤من ، وُمذهٌف ُمٜمذ أًمػ وصمالصمامئ٦م ؾمٜم٦م ُمِمتٝمر 

 ذم قم٤مُم٦م سمالد اإلؾمالم.

وىمد ىم٤مل اًمًٌٙمل: أن اجل٤مرح ٓ ي٘مٌؾ ُمٜمف اجلرح ذم طمؼ ُمـ همٚم٧ٌم 

قمغم ذاُمٞمف وُمزيمقه قمغم ضم٤مرطمٞمف وىمد ىم٤مل ـم٤مقم٤مشمف قمغم ُمٕم٤مصٞمف وُم٤مدطمقه 

اسمـ قمٌداًمؼم: اًمذيـ رووا قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م ووصم٘مقه وأصمٜمقا قمٚمٞمف أيمثر ُمـ 

 اًمذيـ شمٙمٚمٛمقا ومٞمف.

وُمتٗمؼ أيْم٤م أٟمف إذا اضمتٛمع ذم اًمراوي ضمرح وشمٕمديؾ وم٢من يم٤مٟم٤م 

ُمٌٝمٛملم ي٘مدم اًمتٕمديؾ وإن يم٤من اجلرح ُمٗمنا واًمتٕمديؾ ُمٌٝمام ىمدم اجلرح 

نا أيْم٤ًم سم٠من ي٘مقل اعمٕمدل قمروم٧م اًم٥ًٌم اًمذي ذيمره وإن يم٤من اًمتٕمديؾ ُمٗم

اجل٤مرح وًمٙمٜمف سمريء ُمٜمف أو أن ذًمؽ ٓ ي٘مدح ذم قمداًم٦م اًمراوي أو أن ُمٜمِم٠م 

 اجلرح قمداوة أو طمًد ي٘مدم اًمتٕمديؾ ويٙمقن اجلرح ُمردودا.

ىم٤مل قمكم اًم٘م٤مري ذم ذح اًمٜمخ٦ٌم: طم٤مصٚمف أن اجلرح إُم٤م ُمٗمٌن أو 

ؾم٤ٌمب أو همػمه واًمث٤مين: ُمردود سم٤مُٕم٤م ُمـ اًمٕم٤مرف إهمػمه وقمغم اًمِم٘ملم: 

ُمٓمٚم٘م٤م أي ُمٗمنا أو همػمه صدر ومٞمٛمـ صمٌت٧م قمداًمتف أو همػمه وإول ُم٘مٌقل 

ومٞمٛمـ مل يث٧ٌم قمداًمتف وأُم٤م ومٞمٛمـ صمٌت٧م قمداًمتف ومٛم٘مٌقل أيْم٤ًم إن يم٤من ُمٗمنا 

ومل يٜمٗمف اعمٕمدل سمٓمريؼ ُمٕمتؼم وُمردود إن يم٤من همػم ُمٗمن أو يم٤من ُمٗمنا 

يمام صدر ُمـ اًمٜم٤ًمئل ذم يمت٤مب اعمؽمويملم:  وىمد ٟمٗم٤مه اعمٕمدل سمٓمريؼ ُمٕمتؼم

 ٟمٕمامن سمـ صم٤مسم٧م أسمق طمٜمٞمٗم٦م ًمٞمس سم٤مًم٘مقي ذم احلدي٨م 
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شم٘مٌؾ سم٢مزاء شمٕمديؾ واجلرح ذم أيب طمٜمٞمٗم٦م أيمثره٤م سمؾ يمٚمٝم٤م ُمٌٝمٛم٦م ومال 

ٓ ؾمٞمام وىمد ذيمر اعمٕمدًمقن إؾم٤ٌمب اًمتل ضمرطمف مه٤م ُمـ قمدًمف ووصم٘مف 

ذم  -د أو أهن٤م اجل٤مرطمقن وردوا قمٚمٞمٝمؿ وسمٞمٜمقا يمقهن٤م ٟم٤مؿمئ٦م ُمـ احلً

 ـ اجلرح ذم رء.ًمٞم٧ًم ُم -احل٘مٞم٘م٦م 

ىم٤مل اسمـ قمٌداًمؼم: اًمذيـ شمٙمٚمٛمقا ومٞمف ُمـ أهؾ احلدي٨م أيمثر ُم٤م قم٤مسمقا 

 قمٚمٞمف اإلهمراق ذم اًمرأي واًم٘مٞم٤مس وىمد ُمر أن ذًمؽ ًمٞمس سمٕمٞم٥م.

 وىم٤مل حيٞمك سمـ ُمٕملم: أصح٤مسمٜم٤م يٗمرـمقن ذم أيب طمٜمٞمٗم٦م وأصح٤مسمف.

يٕمٜمل  –اسمـ داود  وىم٤مل اسمـ أيب داود قمـ ٟمٍم سمـ قمكم: ؾمٛمٕم٧م

اخلريٌل ي٘مقل: اًمٜم٤مس ذم أيب طمٜمٞمٗم٦م طم٤مؾمد وضم٤مهؾ يمذا ذم هتذي٥م 

 .454-40اًمتٝمذي٥م 

٤م قمٜمد اسمـ أيب وروى اخلٓمٞم٥م قمـ أمحد سمـ قمٌدة اًم٘م٤ميض ىم٤مل يمٜم

ٕيب طمٜمٞمٗم٦م وم٘م٤مل سمٕمض ُمـ طمي: ٓ ٟمريده وم٘م٤مل هلؿ  ٤مً قم٤مئِم٦م ومذيمر طمديث

 ثاًل إٓ ُم٤م ىم٤مل اًمِم٤مقمر:أُم٤م أٟمٙمؿ ًمق رأيتٛمقه ٕردمتقه وُم٤م أقمرف ًمف وًمٙمؿ ُم

 أىمٚمقا قمٚمٞمٝمؿ ويٚمٙمؿ ٓ أسمـ٤م ًمٙمـؿ

 
 ُمـ اًمٚمقم أو ؾمدوا اعمٙم٤من اًمذي ؾمدوا

 
وومحقى اًم٘مقل وم٘مد وصم٘مف احلٗم٤مظ اًمٙم٤ٌمر وإئٛم٦م اعمٕمدًمقن ومذيمره 

اًمذهٌل ذم شمذيمرة احلٗم٤مظ ووصم٘مف اسمـ ُمٕملم وؿمٕم٦ٌم وقمكم سمـ اعمديٜمل ؿمٞمخ 

اود اخلريٌل واحلًـ اًمٌخ٤مري وإهائٞمؾ سمـ يقٟمس وحيٞمك سمـ آدم واسمـ د

 سمـ ص٤مًمح وىم٤مًمقا ومٞمف.... قمغم اًمؽمشمٞم٥م:

 ؿمٕم٦ٌم: يم٤من واهلل طمًـ اًمٗمٝمؿ ضمٞمد احلٗمظ.

 اسمـ ُمٕملم: يم٤من أسمق طمٜمٞمٗم٦م صم٘م٦م ٓ حيدث إٓ سمام حيٗمظ.

إهائٞمؾ: ٟمٕمؿ اًمرضمؾ اًمٜمٕمامن ُم٤م يم٤من أطمٗمٔمف ًمٙمؾ طمدي٨م ومٞمف وم٘مف 

 وأؿمد ومحّمف قمٜمف.

ٟمٔمر ومٞمف إمم آظمر ُم٤م حيٞمك سمـ آدم: مجع أسمق طمٜمٞمٗم٦م طمدي٨م سمٚمده يمٚمف و

 ىمٌض قمٚمٞمف اًمٜمٌل صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ.

 وذيمر اخلريٌل طمٗمٔمف قمغم أهؾ اإلؾمالم اًمًٜمـ واًمٗم٘مف.
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 وىم٤مل احلًـ سمـ ص٤مًمح: يم٤من ُمتثٌت٤م.

وه١مٓء يمٚمٝمؿ ُمٕم٤مسون ٕيب طمٜمٞمٗم٦م وىمريٌق اًمٕمٝمد سمف وهؿ أقمٚمؿ 

ؿ اًمٜم٤مس سمف ُمـ اًمٜم٤ًمئل واسمـ قمدي وأُمث٤مهلام ُمـ اعمت٠مظمريـ قمٜمف سمٙمثػم وم٘مقهل

 أطمرى سم٤مًم٘مٌقل وىمقل اعمت٠مظمريـ زُم٤مٟم٤ًم أضمدر سم٤مًمرُمل ذم طمْمٞمض اخلٛمقل.

 عمرو بن علي أبو حفص الفلاس: -26
ٟم٘مؾ قمـ اخلٓمٞم٥م سمًٜمده ذم شم٤مريخ سمٖمداد إمم أيب طمٗمص قمٛمرو سمـ 

قمكم ىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م اًمٜمٕمامن سمـ صم٤مسم٧م ص٤مطم٥م اًمرأي ًمٞمس سم٤محل٤مومظ 

 ُمْمٓمرب احلدي٨م واهل احلدي٨م وص٤مطم٥م هقى.

ٜمده قمثامن سمـ أمحد اًمدىم٤مق وطم٤مًمف ُمٕمروف ذم ُمٞمزان أىمقل ذم ؾم

وطم٤مؿم٤م اإلُم٤مم إقمٔمؿ أن يٙمقن ص٤مطم٥م هقى  آقمتدال ًمٚمح٤مومظ اًمذهٌل

 سمؾ هق إُم٤مم ُمتٌع ريض اهلل قمٜمف.

٤مومظ اًمٜم٤مىمد أسمق وأسمق طمٜمٞمٗم٦م ُمـ يم٤ٌمر طمٗم٤مظ احلدي٨م وىمد ذيمره احل

يمؾ  رمحف اهلل ذم شمذيمرة احلٗم٤مظ وًم٘مد أص٤مب وأضم٤مد وشمٌٕمفقمٌداهلل اًمذهٌل 

ُمـ يمت٥م ذم ـمٌ٘م٤مت احلٗم٤مظ يم٤محل٤مومظ ضمالل اًمديـ اًمًٞمقـمل رمحف اهلل ىم٤مل 

 –احل٤مومظ اًمّم٤محلل اًمدُمِم٘مل وًمقٓ يمثرة اقمتٜم٤مئف أي اإلُم٤مم إقمٔمؿ 
دي٨م ُم٤م هتٞم٠م ًمف اؾمتٜم٤ٌمط ُم٤ًمئؾ اًمٗم٘مف وم٢مٟمف أول ُمـ اؾمتٜمٌٓمف ُمـ إدًم٦م سم٤محل

 ا.هـ

وىمد روى اخلٓمٞم٥م ٟمٗمًف قمـ إهائٞمؾ سمـ يقٟمس أٟمف ىم٤مل: ٟمٕمؿ 

ًمرضمؾ اًمٜمٕمامن ُم٤م يم٤من أطمٗمٔمف ًمٙمؾ طمدي٨م ومٞمف وم٘مف وأؿمد ومحّمف قمٜمف ا

وأقمٚمٛمف سمام ومٞمف ُمـ اًمٗم٘مف وإهائٞمؾ ُمـ رضم٤مل اجلامقم٦م صم٘م٦م ُمت٘مـ ومٙمٗمك سمف 

 ُمقصم٘م٤م ًمإلُم٤مم ُمع اًمتٍميح سمٙمقٟمف أطمٗمظ ٕطم٤مدي٨م إطمٙم٤مم.

وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم إقمالم اعمقىمٕملم ىم٤مل حيٞمك سمـ آدم: يم٤من ٟمٕمامن مجع 

قل وحيٞمك أىم ا.هـط ر إمم آظمر ُم٤م ىمٌض قمٚمٞمف اًمٜمٌل طمدي٨م سمٚمده يمٚمف ومٜمٔم

 .سمـ آدم ُمـ ؿمٞمقخ اًمٌخ٤مري
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وذيمر احل٤مومظ حمٛمد سمـ قمكم سمـ احلًلم اعمقصكم ذم آظمر يمت٤مب 

اًمْمٕمٗم٤مء ىم٤مل حيٞمك سمـ ُمٕملم ُم٤م رأي٧م أطمدًا أىمدُمف قمغم ويمٞمع ويم٤من يٗمتل 

سمرأي أيب طمٜمٞمٗم٦م ويم٤من حيٗمظ طمديثف يمٚمف ويم٤من ىمد ؾمٛمع ُمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م 

ٟم٘ماًل قمـ ُم٘مدُم٦م إقمالء اًمًٜمـ ىم٤مل اًمِمٞمخ فمٗمر رمحف اهلل  ا.هـيمثػمًا طمديث٤ًم 

دلَّ ىمقل سمـ ُمٕملم ويم٤من ؾمٛمع ُمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م طمديث٤م يمثػمًا قمغم أن أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م 

 مل يٙمـ ىمٚمٞمؾ احلدي٨م.

وىم٤مل ؾمقيد سمـ ؾمٕمٞمد قمـ ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م ىم٤مل: أول ُمـ أىمٕمدين 

ا أقمٚمؿ اًمٜم٤مس ًمٚمحدي٨م أسمق طمٜمٞمٗم٦م ىمدُم٧م اًمٙمقوم٦م وم٘م٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م إن هذ

سمحدي٨م قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر وم٤مضمتٛمٕمقا قمكمَّ ومحدصمتٝمؿ يمذا ذم اجلقاهر اعمْمٞمئ٦م 

أول ُمـ صػمين حمدصم٤م أسمق طمٜمٞمٗم٦م  قمٞمٞمٜم٦مسمـ اوذم شم٤مريخ اسمـ ظمٚمٙم٤من ىم٤مل 

وٟم٘مؾ اسمـ طمجر اهلٞمتٛمل ذم اخلػمات احل٤ًمن قمـ اخلٓمٞم٥م ٟمٗمًف ىم٤مل اسمـ 

ؿ اًمٜم٤مس قمٞمٞمٜم٦م أول ُمـ أىمٕمدين ًمٚمحدي٨م أسمق طمٜمٞمٗم٦م ىم٤مل هلؿ هذا أقمٚم

 ا.هـسمحدي٨م قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر 

وؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م أطمد إئٛم٦م إقمالم رئٞمس اعمحدصملم وؿمٞمخ  أقول

اإلؾمالم وهق ي٘مقل أول ُمـ أىمٕمدين ًمٚمحدي٨م وصػمين حمدصم٤م أسمق طمٜمٞمٗم٦م 

أٓ يدل هذا قمغم ضمالًم٦م أيب طمٜمٞمٗم٦م ذم قمٚمؿ احلدي٨م واقمتامد اًمٜم٤مس قمغم 

 ٜمف حمدصم٤ًم ومح٥ًمىمقًمف ذم شمٕمديؾ اًمرضم٤مل ومٚمؿ يٙمـ ريض اهلل قم

 أو طم٤مومٔم٤م وم٘مط سمؾ يم٤من ممـ جيٕمؾ اًمرضم٤مل حمدصملم.

ىم٤مل اإلُم٤مم قمكم سمـ اعمديٜمل أسمق طمٜمٞمٗم٦م روى قمٜمف اًمثقري واسمـ اعم٤ٌمرك 

 وهق صم٘م٦م ٓ سم٠مس سمف.

ومٝمؾ أظمذ اًمثقري واسمـ اعم٤ٌمرك وأضامهؿ يمقيمٞمع ويزيد سمـ ه٤مرون 

ُمٙمل وحيٞمك سمـ زيمري٤م سمـ أيب زائدة وطمٗمص سمـ همٞم٤مث وُمًٕمر سمـ يمدام و

سمـ إسمراهٞمؿ اًمذي أيمثر صمالصمٞم٤مت اًمٌخ٤مري ُمـ ـمري٘مف وأسمق قم٤مصؿ اًمٜمٌٞمؾ 

واًمٗمْمؾ سمـ ديملم واًمٗمْمؾ سمـ ُمقؾمك اًمًٞمٜم٤مين وإسمراهٞمؿ سمـ ـمٝمامن 

و....و... يمؿ أقمداد ُمـ احلٗم٤مظ إئٛم٦م اًمٙم٤ٌمر اًمذيـ أظمذوا قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م 
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ورووا قمٜمف وهؿ أهؾ احلدي٨م شمرامجٝمؿ ذم شمذيمرة احلٗم٤مظ ًمٚمذهٌل وهمػمه٤م 

ٝمؾ أظمذ يمؾ ه١مٓء قمـ رضمؾ ًمٞمس سم٤محل٤مومظ واهل احلدي٨م ُمْمٓمرب وم

 احلدي٨م صمؿ ُم٤م اًمذي اوٓمرب ومٞمف أسمق طمٜمٞمٗم٦م طمتك ٟمٜمٔمر ومٞمف.

صمؿ أؾمٛمع ؿمٝم٤مدة أُمػم اعم١مُمٜملم ذم احلدي٨م إُم٤مم أهؾ اجلرح 

واًمتٕمديؾ حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد اًم٘مٓم٤من واًمذي روى اخلٓمٞم٥م ٟمٗمًف قمـ حيٞمك سمـ 

 -وهق هق  -د اًم٘مٓم٤من ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م حيٞمك سمـ ؾمٕمٞم -وهق هق  -ُمٕملم 

أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م وؾمٛمٕمٜم٤م ُمٜمف ويمٜم٧م واهلل إذا ٟمٔمرت إًمٞمف ي٘مقل واهلل ضم٤مًمًٜم٤م 

أيٙمقن ُمثؾ هذا اإلُم٤مم ص٤مطم٥م هقى  ا.هـ قمز وضمؾقمروم٧م أٟمف يت٘مل اهلل 

 أم ٟم٤مىمؾ ـمٕمٜمف وشم٤مرك شمٕمديٚمف قمٛمدًا هق ص٤مطم٥م هقى ٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ اهلقى.

قاضمذ هذا وظمذ هذا اعمٞمزان واضمٕمٚمف ٟمّم٥م قمٞمٜمٞمؽ وقمض قمٚمٞمف سم٤مًمٜم

اعمٞمزان ىمرره إُم٤مم جمٛمع قمغم ضمالًمتف هق ؾمٗمٞم٤من اًمثقري ريض اهلل قمٜمف وٟم٘مٚمف 

قمٜمف اًمٕمالُم٦م اسمـ طمجر ذم اخلػمات احل٤ًمن ىم٤مل ؾمٗمٞم٤من رمحف اهلل وريض 

قمٜمف إن اًمذي خي٤مًمػ أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م حيت٤مج أن يٙمقن أقمغم ُمٜمف ىمدرًا وأوومر قمٚمام 

 .67ُمـ اخلػمات احل٤ًمن صـ ا.هـوسمٕمٞمد ُم٤م يقضمد ذًمؽ 

ُمًٜمدًا ىم٤مل  490وذيمره احل٤مومظ اًمّم٤محلل ذم قم٘مقد اجلامن صـ

اًم٘م٤ميض أسمق اًم٘م٤مؾمؿ سمـ يم٤مس طمدصمٜم٤م احلًـ سمـ زومر طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ُمٝم٤مضمر 

ن اًمذي خي٤مًمػ أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م حيت٤مج أن أىم٤مل ؾمٛمٕم٧م ؾمٗمٞم٤من اًمثقري ي٘مقل: 

يٙمقن أقمغم ُمٜمف ىمدرًا وأوومر قمٚمام وسمٕمٞمد ُم٤م يقضمد ذًمؽ وم٤مهمتٜمؿ هذا اعمٞمزان 

 .ضمداً وم٢مٟمف ٟم٤مومع 

 أبو القطن عمرو بن الهيثم: -04
ٟم٘مؾ قمـ اًمٕمٚمؾ ًمإلُم٤مم أمحد واًمْمٕمٗم٤مء ًمٚمٕم٘مٞمكم قمـ أيب ىمٓمـ قمـ أيب 

 طمٜمٞمٗم٦م ويم٤من زُمٜم٤م ذم احلدي٨م.
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أىمقل ؾمٌؼ أن قمروم٧م ُمٙم٤مٟم٦م اإلُم٤مم ذم احلدي٨م وأسمق اًم٘مٓمـ قمٛمرو 

سمـ اهلٞمثؿ ُمٕمدود ذم شمالُمٞمذ أيب طمٜمٞمٗم٦م أظمذيـ قمٜمف يمام ذم قم٘مقد اجلامن 

ه ُمـ احلٜمٗمٞم٦م ًمٚمح٤مومظ  اًمّم٤محلل اًمدُمِم٘مل وذيمره اًم٘مرر ذم اجلقاهر وقمدَّ

أسمق طمٜمٞمٗم٦م ام ذم ُم٘مدُم٦م إقمالء اًمًٜمـ ىم٤مل زم وُمـ يمالم قمٛمرو سمـ اهلٞمثؿ يم

 .ا.هـإىمرأ قمكمَّ وىمؾ طمدصمٜمل 

وذم ضم٤مُمع اعم٤ًمٟمٞمد ًمٚمخقارزُمل يروي قمـ اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م ذم هذه 

 ا.هـ٤ًم اعم٤ًمٟمٞمد وهق ؿمٞمخ اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل وؿمٞمخ أمحد أيْم

ومٝمؾ ُمـ اًمؼم سم٤مًمِمٞمخ أن ي٘مقل شمٚمٛمٞمذه طمدصمٜم٤م أسمق طمٜمٞمٗم٦م ويم٤من زُمٜم٤ًم ذم 

 احلدي٨م.

وىمد قمروم٧م طم٤مل يمت٤مب اًمْمٕمٗم٤مء ًمٚمٕم٘مٞمكم وقمروم٧م ُمٞمزان ؾمٗمٞم٤من 

 اًمثقري ومال شمٙمـ ُمـ اًمٖم٤مومٚملم.

 أبو نعيم الفضل بن دكين: -06
ٟم٘مؾ قمـ شم٤مريخ أيب زرقم٦م ىم٤مل ىم٤مل أسمق ٟمٕمٞمؿ أٟم٤م أيمؼم ُمـ رأي أيب 

ل أسمق قمٌداًمرمحـ يٕمٜمل اعم١مًمػ ٟمٗمًف يٕمٜمل أن رأي أيب طمٜمٞمٗم٦م طمٜمٞمٗم٦م ىم٤م

 حمدث.

أىمقل هٙمذا يٙمقن اإلـمالع اًمقاؾمع قمغم يمت٥م اًمرضم٤مل وُمٕمروم٦م 

٤مح.  اجلرح واًمتٕمديؾ وُم٤م يدري اعمًٙملم أن اجلٝمؾ ومْمَّ

وأىمقل ًمٚمٛمًٙملم أٟمٔمر ُم٤م اًمذي خيرج ُمـ رأؾمؽ واشمؼ اهلل اًمٗمْمؾ 

ة اًمٕمٓمرة اٟمٔمر شمرمجتف ذم سمـ ديملم احل٤مومظ اإلُم٤مم اًمث٧ٌم ص٤مطم٥م اًمًػم

صم٧ٌم أشمذيمرة احلٗم٤مظ وىم٤مل أسمق زرقم٦م ومٞمف ؾمٛمٕم٧م اسمـ ُمٕملم ي٘مقل ُم٤م رأي٧م 

ُمـ رضمٚملم يٕمٜمل ذم إطمٞم٤مء أيب ٟمٕمٞمؿ وقمٗم٤من وىم٤مل اًمٗمًقي أمجع أصح٤مسمٜم٤م 

أن أسم٤م ٟمٕمٞمؿ يم٤من هم٤مي٦م ذم اإلشم٘م٤من. هذا اإلُم٤مم هق ُمـ اًمرواة قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م 

ٚمؿ ذم احلدي٨م وُمٕمروم٦م أطمقال أظمذيـ قمٜمف يٕمرف هذا صٖم٤مر ـمٚم٦ٌم اًمٕم

اًمرضم٤مل ومٝم٤م هق احل٤مومظ اعمزي يٕمده ُمـ اًمرواة قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م ذم هتذي٥م 

اًمٙمامل واحل٤مومظ اسمـ طمجر ذم هتذي٥م اًمتٝمذي٥م واًمًٞمقـمل ذم شمٌٞمٞمض 
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اًمّمحٞمٗم٦م وىم٤مل اخلقارزُمل ذم ضم٤مُمع اعم٤ًمٟمٞمد هق يروي يمثػمًا قمـ اإلُم٤مم 

 اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ.أيب طمٜمٞمٗم٦م ذم هذه اعم٤ًمٟمٞمد وهق ُمـ يم٤ٌمر ؿمٞمقخ 

وم٠ميـ قم٘مٚمؽ ي٤م ُمًٙملم ومْمحؽ ضمٝمٚمؽ وم٤مشمؼ اهلل وشم٥م وقمد إمم 

 رؿمدك.

 الفضل بن موسى السيناني: -01
ٟم٘مؾ اعم١مًمػ قمـ اًمْمٕمٗم٤مء ًمٚمٕم٘مٞمكم سمًٜمده إمم اًمٗمْمؾ سمـ ُمقؾمك ىم٤مل 

يم٤من أسمق طمٜمٞمٗم٦م حيدث قمـ أيب اًمٕمٓمقف وم٢مذا مل حيدث قمٜمف ىم٤مل زقمؿ مح٤مد 

 ىم٤مل اًمٗمْمؾ زقمٛمقا يمثػم اًمٙمذب.

ًمٗمْمؾ سمـ ُمقؾمك اًمًٞمٜم٤مين قم٤مزم اإلؾمٜم٤مد إُم٤مم ُمـ أئٛم٦م قمٍمه ا أقول

 ذم احلدي٨م صم٘م٦م ص٤مطم٥م ؾمٜم٦م.

ذيمره احل٤مومظ اعمزي رمحف اهلل ذم هتذي٥م اًمٙمامل ذم اًمرواة قمـ أيب 

طمٜمٞمٗم٦م وٟم٘مٚمف اًمًٞمقـمل ذم شمٌٞمٞمض اًمّمحٞمٗم٦م وىم٤مل ذم اجلقاهر اعمْمٞم٦م يروى 

 اًمٕمٚمؿ واًمًـ قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م ريض اهلل قمٜمف ويم٤من ُمـ أىمران اسمـ اعم٤ٌمرك ذم

 روى ًمف اجلامقم٦م.

وذم ضم٤مُمع اعم٤ًمٟمٞمد ًمٚمخقارزُمل ويروي قمـ اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م يمثػمًا 

 ذم هذه اعم٤ًمٟمٞمد وهق ُمـ أصح٤مسمف.

 القاسم بن حبيب: -01
ٟم٘مؾ اعم١مًمػ قمـ شم٤مريخ سمٖمداد سمًٜمد ومٞمف اسمـ رزق وإسم٤مر وطم٤مهلام 

ٕيب ُمٕمروف قمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ طمٌٞم٥م ىم٤مل ووٕم٧م ٟمٕمكم ذم احلَم صمؿ ىمٚم٧م 

طمٜمٞمٗم٦م أرأي٧م رضمال ًصغم هلذه اًمٜمٕمؾ طمتك ُم٤مت إٓ أٟمف يٕمرف اهلل سم٘مٚمٌف 

 وم٘م٤مل: ُم١مُمـ وم٘مٚم٧م ٓ أيمٚمٛمؽ أسمدًا. 

وٓ يٙم٤مد يٜم٘ميض قمجٌل ُمـ هذه اًمرواي٤مت وىمد ؾمٌؼ رد هذه  أقول

 اخلراوم٤مت ومال شمٖمٗمؾ.
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 قيس بن الربيع: -00
 ٟم٘مؾ اعم١مًمػ قمـ اخلٓمٞم٥م سمًٜمد ومٞمف اسمـ رزق واسمـ ؾمٚمؿ وإسم٤مر إمم

ىمٞمس سمـ اًمرسمٞمع أٟمف ؾمئؾ قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م وم٘م٤مل ُمـ أضمٝمؾ اًمٜم٤مس سمام يم٤من 

 ا.هـوأقمٚمٛمف سمام مل يٙمـ 

أىمقل وهٙمذا شمٙمقن اًمرواي٤مت اًمّمحٞمح٦م وإؾم٤مٟمٞمد اعمنمىم٦م وهمٗمؾ 

اعمًٙملم أن ىمٞمس سمـ اًمرسمٞمع إؾمدي ُمـ أصح٤مب أيب طمٜمٞمٗم٦م اًمرواة قمٜمف 

 يمام ذم قم٘مقد اجلامن ًمٚمح٤مومظ اًمّم٤محلل اًمدُمِم٘مل.

قد ًمف سم٤مًم٘مدرة قمغم اؾمتٜم٤ٌمط إطمٙم٤مم ًمٚمٛم٤ًمئؾ اعمٗمؽمو٦م إٓ صمؿ اعمِمٝم

٤ًم سم٤مٕطمٙم٤مم اعمًت٘مرة ًمٚمٗم٘مف اإلؾمالُمل ووٌط ىمقاقمده  يٙمقن ىمد أملَّ إعم٤مُم٤ًم شم٤مُمَّ

 وقمرف ُمٕمروم٦م يم٤مُمٚم٦م يمٚمٞم٤مت اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ؾمٌح٤من اهلل ىم٤مؾمؿ اًمٕم٘مقل.

 مالك بن أنس: -02
قمـ ُم٤مًمؽ ذم ٟم٘مؾ اًمٓمٕمقن اعمروي٦م  367-363أـم٤مل اعم١مًمػ ُمـ صـ

 ذم أيب طمٜمٞمٗم٦م اًمتل أمهٝم٤م ىمقل ُم٤مًمؽ ذم أيب طمٜمٞمٗم٦م يم٤مد اًمديـ يم٤مد اًمديـ.

ٟم٘مؾ ذًمؽ قمـ يمت٤مب اًمًٜم٦م اعمٜمًقب زورا ًمٕمٌداهلل سمـ أمحد ويمت٤مب 

 اًمٕمٚمؾ ٕمحد واحلٚمٞم٦م ٕيب ٟمٕمٞمؿ وشم٤مريخ سمٖمداد.

وٟم٘مؾ قمـ يم٤مُمؾ سمـ قمدي ىمقل ُم٤مًمؽ اًمداء اًمٕمْم٤مل اهلالك ذم اًمديـ 

 ًمٕمْم٤مل.وأسمق طمٜمٞمٗم٦م ُمـ اًمداء ا

أىمقل أضم٤مب قمـ هذه اًمرواي٤مت اإلُم٤مم اًم٤ٌمضمل ذم اعمٜمت٘مك ذح 

 ؾمتئذان ذم سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم اعمنمق وه٤مك ٟمّمف: اعمقـم٠م ذم يمت٤مب آ

ومه٤م اًمداء اًمٕمْم٤مل يريد اًمذي ُيٕمٜمل إـم٤ٌمء أُمره وهذا أصٚمف صمؿ 

 اؾمتٕمٛمؾ ذم يمؾ أُمر يتٕمذر حم٤موًمتف ُمـ أُمر ديـ أو دٟمٞم٤م.

همػممه٤م قمـ ُم٤مًمؽ: اًمداء اًمٕمْم٤مل وروى اسمـ اًم٘م٤مؾمؿ وُمٓمرف و

 اهلالك ذم اًمديـ.

وىم٤مل حمٛمد سمـ قمٞمًك إقمِمك وهمػمه ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ي٘مقل هل 

 اًمٌدع ذم اإلؾمالم.
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وُمٕمٜمك هذا إن صح ذم وىم٧م دون وىم٧م وىمد ؾمٙمـ اًمٙمقوم٦م أوم٤موؾ 

اًمّمح٤مسم٦م وُمـ اًمٕمنمة يمٕمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م وؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص وقمٌداهلل 

  وهمػمهؿ ريض اهلل قمٜمٝمؿ أمجٕملم.سمـ ُمًٕمقد ومج٤مقم٦م ُمـ اًمٌدريلم

وًمق يم٤من هذا قمغم فم٤مهره وُمٜمع يمٕم٥م ًمٕمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ُمـ اًمتقضمف 

إمم اًمٕمراق ٕظماله٤م قمٛمر ُمـ اعمًٚمٛملم وٕؿمٗمؼ قمغم شمٖمػم أدي٤مهنؿ وًمٙمـ 

قمٛمر ريض اهلل قمٜمف إن يم٤من صح ىمقل يمٕم٥م ًمف وم٘مد شم٠موًمف قمغم وضمٝمف أو رد 

 قمٚمٞمف ىمقًمف.

ش: اًمت٘مري٥م»ـ طمجر ذم وىمد روى قمٌداعمٚمؽ سمـ طمٌٞم٥م ىم٤مل اسم

اًمٖمٚمط أظمؼمين ُمٓمرف أهنؿ ؾم٤مًمقا ُم٤مًمٙم٤م قمـ شمٗمًػم  وٕمٞمػ احلٗمظ يمثػم

طم٤ٌمر ذم أن سم٤مًمٕمراق اًمداء طمدي٨م يمٕم٥م إاًمداء اًمٕمْم٤مل ذم هذا احلدي٨م 

أسمق طمٜمٞمٗم٦م وأصح٤مسمف وذًمؽ أٟمف وٚمؾ اًمٜم٤مس سمقضمٝملم: وم٘م٤مل اًمٕمْم٤مل 

 سم٤مإلرضم٤مء وسمٜم٘مض اًمًٜمـ سم٤مًمرأي.

اًمذي ذيمره اسمـ طمٌٞم٥م إن يم٤من ؾمٚمؿ ىم٤مل أسمق ضمٕمٗمر اًمداودي: هذا 

ُمـ اًمٖمٚمط وصم٧ٌم وم٘مد يٙمقن ذًمؽ ُمـ ُم٤مًمؽ ذم وىم٧م طمرج اوٓمره ًمٌمء 

ذيمر ًمف قمٜمف مم٤م أٟمٙمره ومْم٤مق سمف صدره وم٘م٤مل ذًمؽ واًمٕم٤ممل ىمد حييه وٞمؼ 

 صدر ومٞم٘مقل ُم٤م يًتٖمٗمر اهلل ُمٜمف سمٕمد وىم٧م إذا زال همْمٌف.

ي٦م همػم هذه اًمرواىم٤مل اًم٘م٤ميض أسمق اًمقًمٞمد ريض اهلل قمٜمف: وقمٜمدي أن 

ٕمرف ُمـ قم٘مٚمف قمغم ُم٤م ي -ن ُم٤مًمٙم٤ًم ريض اهلل قمٜمف صحٞمح٦م قمـ ُم٤مًمؽ ٕ

ُم٤ًميمف قمـ اًم٘مقل ذم اًمٜم٤مس إٓ سمام صح قمٜمده إوقمٚمٛمف وومْمٚمف وديٜمف و

أطمد ُمـ اعمًٚمٛملم ُم٤م مل يتح٘م٘مف! وُمـ مل يٙمـ ًمٞمٓمٚمؼ قمغم  –وصم٧ٌم 

أصح٤مب أيب طمٜمٞمٗم٦م قمٌداهلل سمـ اعم٤ٌمرك وىمد ؿمٝمر إيمرام ُم٤مًمؽ ًمف وشمٗمْمٞمٚمف 

 إي٤مه.
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وىمد قمٚمؿ أن ُم٤مًمٙم٤م ذيمر أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م سم٤مًمٕمٚمؿ سم٤معم٤ًمئؾ وأظمذ أسمق طمٜمٞمٗم٦م 

وهق مم٤م أرويف قمـ أيب ش اعمقـم٠م»قمٜمف أطم٤مدي٨م وأظمذ قمٜمف حمٛمد سمـ احلًـ 

ريض اهلل قمٜمف وىمد ؿمٝمر شمٜم٤مهل أيب طمٜمٞمٗم٦م ذم  –اهلروي  –ذر قمٌد سمـ أمحد 

ء اًمٕم٤ٌمدة وزهده ذم اًمدٟمٞم٤م وىمد اُمتحـ وضب سم٤مًمًقط قمغم أن يكم اًم٘مْم٤م

 وم٤مُمتٜمع 

إٓ سمام يٚمٞمؼ  -يمذا وًمٕمٚمٝم٤م ذم ُمثٚمف  -وُم٤م يم٤من ُم٤مًمؽ ًمٞمتٙمٚمؿ ُمـ ُمثٚمف 

سمٗمْمٚمف وٓ ٟمٕمٚمؿ أن ُم٤مًمٙم٤م شمٙمٚمؿ ذم أطمد ُمـ أهؾ اًمرأي وإٟمام شمٙمٚمؿ ذم ىمقم 

ٟمف ىم٤مل: أدريم٧م أُمـ أصح٤مب احلدي٨م ُمـ ضمٝم٦م اًمٜم٘مؾ وىمد روي قمٜمف 

٤مس هلؿ سم٤معمديٜم٦م ىمقُم٤م مل شمٙمـ هلؿ قمٞمقب ومٌحثقا قمـ قمٞمقب اًمٜم٤مس ومذيمر اًمٜم

قمٞمقسم٤م وأدريم٧م مه٤م ىمقُم٤م يم٤مٟم٧م هلؿ قمٞمقب ؾمٙمتقا قمـ قمٞمقب اًمٜم٤مس 

 ومًٙم٧م اًمٜم٤مس قمـ قمٞمقمهؿ.

ومامًمؽ يزهد اًمٜم٤مس قمـ اًمٕمٞمقب وُمـ أيـ يٌح٨م قمـ قمٞمقب 

اًمٜم٤مس؟! ويمٞمػ يذيمر إئٛم٦م سمام ٓ يٚمٞمؼ سمٗمْمٚمف؟! وىمد ذيمرت ذم يمت٤مب 

ُم٤م ٟم٘مؾ قمٜمف ُمـ ذًمؽ وسمٞمٜم٧م وضمقهف واهلل أقمٚمؿ وأطمٙمؿ ش ومرق اًمٗم٘مٝم٤مء»

اٟمتٝمك ومٜمٗمل هذا اإلُم٤مم اجلٚمٞمؾ قمـ اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ اًمٜمٌٞمؾ صدور هذا اًم٘مقل 

 هلل رب اًمٕم٤معملم ىم٤مًمف أسمق همدة. ُمٜمف وهق اًمذي شمٓمٛمئـ اًمٜمٗمس إًمٞمف واحلٛمد

أىمقل وصمٜم٤مء ُم٤مًمؽ قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م ُمـ اًمِمٝمرة سمٛمٙم٤من يٖمٜمل قمـ 

اإلـم٤مًم٦م سمٜم٘مٚمف ُمـ ذًمؽ ُم٤م ٟم٘مٚمف اخلٓمٞم٥م أن ُم٤مًمؽ ىم٤مل وىمد ؾمئؾ هؾ رأي٧م 

ٜمٞمٗم٦م ىم٤مل ٟمٕمؿ رأي٧م رضمال ًمق يمٚمٛمؽ ذم هذه اًم٤ًمري٦م أن جيٕمٚمٝم٤م ذه٤ٌم أسم٤م طم

 ًم٘م٤مم سمحجتف وٟم٘مؾ ٟمحقه اسمـ قمٌداًمؼم ذم آٟمت٘م٤مء.

 الذهبي أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان: -01
 ٟم٘مؾ اعم١مًمػ شمرمج٦م اًمٜمٕمامن ُمـ ُمٞمزان اإلقمتدال ًمٚمذهٌل.

وم٦م اًمرضم٤مل أىمقل وهذا دًمٞمؾ قمغم ؾمٕم٦م اـمالع اعم١مًمػ وإُم٤مُمتف ذم ُمٕمر 

ًمف ُمـ ُمًٙملم ٓ يدري أٟمف ٓ وضمقد ًمؽممج٦م اًمٜمٕمامن ذم ُمٞمزان  ويمتٌٝم٤م ي٤م

ٟمف رضمع إمم ُم٘مدُم٦م اًمذهٌل رمحف اهلل ذم ُمٞمزان آقمتدال أآقمتدال وًمق 
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ًمٗمٝمؿ ذًمؽ طمٞم٨م ىم٤مل اًمذهٌل رمحف اهلل: ويمذا ٓ أذيمر ذم يمت٤ميب ُمـ إئٛم٦م 

قمٔمٛمتٝمؿ ذم اًمٜمٗمقس اعمتٌققملم ذم اًمٗمروع أطمدًا جلالًمتٝمؿ ذم اإلؾمالم و

ن ذيمرت أطمدًا ُمٜمٝمؿ وم٠مذيمره قمغم ٢مُمثؾ أيب طمٜمٞمٗم٦م واًمِم٤مومٕمل واًمٌخ٤مري وم

 اإلٟمّم٤مف وُم٤م ييه ذًمؽ قمٜمد اهلل وٓ قمٜمد اًمٜم٤مس اٟمتٝمك.

وىمد سملم سمٓمالن وضمقد شمرمج٦م اًمٜمٕمامن سمـ صم٤مسم٧م ذم ُمٞمزان آقمتدال 

 مجع ُمـ اعمح٘م٘ملم ُمٜمٝمؿ:

م قمغم طمقار إُم٤مم اًمٕمالُم٦م قمٌداحلل اًمٚمٙمٜمقي ذم يمت٤مسمف همٞم٨م اًمٖمام -4

 اًمٙمالم.

اًمٕمالُم٦م فمٝمػم أطمًـ اًمٜمٞمٛمقي ذم يمت٤مسمف اًمتٕمٚمٞمؼ احلًـ قمغم آصم٤مر  -2

 اًمًٜمـ.

 اًمٕمالُم٦م فمٗمر أمحد اًمٕمثامين اًمتٝم٤مٟمقي ذم يمت٤مسمف ىمقاقمد ذم قمٚمقم احلدي٨م. -3

 اًمٕمالُم٦م قمٌداًمٗمت٤مح أسمق همدة ذم شمٕمٚمٞم٘مف قمغم اًمرومع واًمتٙمٛمٞمؾ. -4

ذم يمت٤مسمف ُم٤م متس إًمٞمف احل٤مضم٦م عمـ  اًمٕمالُم٦م حمٛمد قمٌداًمرؿمٞمد اًمٜمٕمامين -5

 يٓم٤مًمع ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضم٦م.

 وه٤مك ٟمّمقصٝمؿ قمغم ٟمٗمس اًمؽمشمٞم٥م اقماله:

أي اًمٓمٕمقن اعمقضمٝم٦م إمم  -ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمٚمٙمٜمقي رمحف اهلل وُمٜمٝم٤م  -4

ًمػ سم٘مقًمف أن اًمذهٌل ذيمره ذم اًمْمٕمٗم٤مء ذم ُمٞمزاٟمف ذم طمرف إ -أيب طمٜمٞمٗم٦م 

 ٕمٗم٤مء وضمقاسمف:إؾمامقمٞمؾ سمـ مح٤مد سمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م صمالصمتٝمؿ و

ن هذا ضمرح ُمٌٝمؿ واجلرح اعمٌٝمؿ همػم ُم٘مٌقل قمغم اًم٘مقل إأوٓ: 

إصح قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ يمام سمًٓمٜم٤مه ذم اًمرومع واًمتٙمٛمٞمؾ وذم اًمٙمالم اعمؼمور 

 ذم اًمًٕمل اعمِمٙمقر.

: أن ذط اًمذهٌل ذم ُمٞمزاٟمف أٟمف ذيمر يمؾ ُم٤م ذيمره اسمـ قمدي يمام وصم٤مٟمٞم٤مً 

غم ُم٤م ٟم٘مٚمٜم٤م يمؾ ذًمؽ ذم اًمرومع ٟمص ذم ُمقاوع ُمـ شمذيمرة احلٗم٤مظ وُمٞمزاٟمف قم

 واًمتٙمٛمٞمؾ ومال يث٧ٌم ُمٜمف وٕمٗمف.
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أٟمف ىم٤مل اًمذهٌل ذم طمرف اًمٜمقن ُمـ ُمٞمزاٟمف  –أي اًمٓمٕمقن  –وُمٜمٝم٤م 

اًمٜمٕمامن سمـ صم٤مسم٧م سمـ زوـم٤م أسمق طمٜمٞمٗم٦م اًمٙمقذم إُم٤مم أهؾ اًمرأي وٕمٗمف 

اًمٜم٤ًمئل ُمـ ضمٝم٦م طمٗمٔمف واسمـ قمدي وآظمرون وشمرضمؿ ًمف اخلٓمٞم٥م ذم 

 الم اًمٗمري٘ملم ُمٕمدًمٞمف وُمْمٕمٗمٞمف اٟمتٝمك.ومّمٚملم ُمـ شم٤مرخيف واؾمتقرم يم

وضمقاسمف ُمـ وضمقه أطمده٤م أن هذه اًمٕم٤ٌمرة ًمٞمس هل٤م أصمر ذم سمٕمض 

اًمٜمًخ اعمٕمتؼمة قمغم ُم٤م رأيتٝم٤م سمٕمٞمٜمل وي١ميده ىمقل اًمٕمراىمل ذم ذح أًمٗمٞمتف 

ًمٙمٜمف أي اسمـ قمدي ذيمر ذم يمت٤مب اًمٙم٤مُمؾ يمؾ ُمـ شمٙمٚمؿ ومٞمف وإن يم٤من صم٘م٦م 

أٟمف مل يذيمر أطمدًا ُمـ اًمّمح٤مسم٦م وشمٌٕمف قمغم ذًمؽ اًمذهٌل ذم اعمٞمزان إٓ 

وإئٛم٦م اعمتٌققملم اٟمتٝمك. وىمقل اًمًخ٤موي ذم ذح إًمٗمٞم٦م ُمع أٟمف أي 

اًمذهٌل شمٌع اسمـ قمدي ذم إيراد يمؾ ُمـ شمٙمٚمؿ ومٞمف وًمق يم٤من صم٘م٦ًم ًمٙمٜمف اًمتزم 

 أٓ يذيمر أطمدًا ُمـ اًمّمح٤مسم٦م وٓ إئٛم٦م اعمتٌققملم.

 أٟمف وىمقل اًمًٞمقـمل ذم شمدري٥م اًمراوي ذح شم٘مري٥م اًمٜمقاوي إٓ

أي اًمذهٌل مل يذيمر أطمدًا ُمـ اًمّمح٤مسم٦م وإئٛم٦م اعمتٌققملم اٟمتٝمك ومٝمذه 

اًمٕم٤ٌمرات ُمـ ه١مٓء اًمث٘م٤مت اًمذيـ ىمد ُمرت أٟمٔم٤مرهؿ قمغم ٟمًخ اعمٞمزان 

اًمّمحٞمح٦م ُمرات شمٜم٤مدي سم٠مقمغم اًمٜمداء قمغم أٟمف ًمٞمس ذم طمرف اًمٜمقن ُمـ 

لم صمر ًمؽممج٦م أيب طمٜمٞمٗم٦م اًمٜمٕمامن ومٚمٕمٚمٝم٤م ُمـ زي٤مدات سمٕمض اًمٜم٤مؾمخأاعمٞمزان 

 اًمٜم٤مىمٚملم ذم سمٕمض ٟمًخ اعمٞمزان.

وصم٤مٟمٞمٝم٤م أٟم٤م ًمق ؾمٚمٛمٜم٤م وضمقد هذه اًمٕم٤ٌمرة ُمـ اًمذهٌل ومح٤مهل٤م يمح٤مل 

 اسمـ قمدي ومال يًتٜمد مه٤م إلصم٤ٌمت وٕمػ اإلُم٤مم إٓ همٌل أو همقي.

وصم٤مًمثٝم٤م أن هذه اًمٕم٤ٌمرة ٓ شمدل قمغم أن أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م ُمـ اًمْمٕمٗم٤مء قمٜمد 

وأؿم٤مر إمم أٟمف ٓ خيٚمققمـ اًمذهٌل وم٤مٟمف ىمد ظمتٛمٝم٤م سم٤محلقاًم٦م قمغم شم٤مريخ سمٖمداد 

شمٕمديالت يمثػمة وإن ضمروطمف همػم ُم٘مٌقًم٦م وي١ميده أن اًمذهٌل قمد أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م 

ُمـ طمٗم٤مظ احلدي٨م وذيمر ًمف شمرمج٦م ـمقيٚم٦م ذم شمذيمرة احلٗم٤مظ ومل يٜم٘مؾ 

 ضمرطمف قمـ أطمد ُمـ احلٗم٤مظ.
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ٓ يقرث  ن صم٧ٌم وإن يم٤من ُمٗمناً إوراسمٕمٝم٤م أن شمْمٕمٞمػ اًمٜم٤ًمئل 

ًمًٞمقـمل قمغم ُم٤م سمًٓمتف ذم اًمرومع ضرًا وم٢مٟمف ىمد ذيمر اًمًخ٤موي وا

واًمتٙمٛمٞمؾ ذم اجلرح واًمتٕمديؾ أن اًمٜم٤ًمئل ُمـ اعمتٕمٜمتلم ذم اجلرح ومال 

يٕمتٛمد قمغم ضمرطمف وأن اسمـ ُمٕملم ُمـ اعمِمدديـ وىمد ذيمروا يمام سمًٓمٜم٤م ذم 

ذم اًمتٕمديؾ يٕمتٛمد قمغم  ٤مً تٌتثاًمرؾم٤مًم٦م اعمذيمقرة أن ُمـ يم٤من ُمتٕمٜمت٤ًم ذم اجلرح ُم

سمـ ُمٕملم ممـ وصمؼ أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م اُمرة أن شمٕمديٚمف دون ضمرطمف وىمد ُمر همػم 

ومٞمٕمتٛمد قمغم شمٕمديٚمف وشمٚم٘مك أىمقال ضمرطمف اًمّم٤مدرة ُمـ اعمِمدديـ ذم اعمزاسمؾ 

 يمالم اًمٚمٙمٜمقي رمحف اهلل. ا.هـاجلٞمٗم٦م 

ىم٤مل اًمٕمالُم٦م فمٝمػم أطمًـ اًمٜمٞمٛمقي ذم اًمتٕمٚمٞمؼ احلًـ  -2

أسمق  زوـم٤موم٢من ىمٚم٧م ىم٤مل اًمذهٌل ذم اعمٞمزان اًمٜمٕمامن سمـ صم٤مسم٧م  88صـ4ج

ٙمقذم إُم٤مم أهؾ اًمرأي وٕمٗمف اًمٜم٤ًمئل ُمـ ضمٝم٦م طمٗمٔمف واسمـ قمدي طمٜمٞمٗم٦م اًم

وآظمرون وشمرضمؿ ًمف اخلٓمٞم٥م ذم ومّمٚملم ُمـ شم٤مرخيف واؾمتقرم يمالم اًمٗمري٘ملم 

ُمٕمدًمٞمف وُمْمٕمٗمٞمف اٟمتٝمك ىمٚم٧م هذه اًمؽممج٦م مل شمقضمد ذم اًمٜمًخ اًمّمحٞمح٦م 

ُمـ اعمٞمزان وأُم٤م ُم٤م يقضمد قمغم هقاُمش اًمٜمًخ اعمٓمٌققم٦م ٟم٘مال قمـ سمٕمض 

وم٢مٟمام هق إحل٤مق ُمـ سمٕمض اًمٜم٤مس وىمد اقمتذر اًمٙم٤مشم٥م وقمٚمؼ اًمٜمًخ اعمٙمتقسم٦م 

قمغم هذه اًمٕم٤ٌمرة وعم٤م مل شمٙمـ هذه اًمؽممج٦م ذم ٟمًخف ويم٤مٟم٧م ذم أظمرى 

 أوردهت٤م قمغم احل٤مؿمٞم٦م اٟمتٝمك يمالُمف. 

ىمٚم٧م ومم٤م يدل قمغم أهن٤م إحل٤مىمٞم٦م أن اًمذهٌل مل يقرد يمٜمٞم٦م اإلُم٤مم ذم 

وح قمغم أهن٤م إحل٤مىمٞم٦م سم٤مب اًمٙمٜمك ُمـ اعمٞمزان قمغم طم٥ًم قم٤مدشمف واًمدًمٞمؾ اًمقا

أن اًمذهٌل أىمر سمٜمٗمًف أٟمف مل يذيمر شمرمجتف ذم اعمٞمزان طمٞم٨م ىم٤مل ذم دي٤ٌمضمتف 

ويمذا ٓ أذيمر ذم يمت٤ميب ُمـ إئٛم٦م اعمتٌققملم ذم اًمٗمروع أطمدًا جلالًمتٝمؿ ذم 

اإلؾمالم وقمٔمٛمتٝمؿ ذم اًمٜمٗمقس ُمثؾ أيب طمٜمٞمٗم٦م واًمِم٤مومٕمل واًمٌخ٤مري 

ٞم٦م واًمًٞمقـمل ذم شمدري٥م اٟمتٝمك وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمٕمراىمل ذم ذح إًمٗم

اًمراوي إٓ أٟمف مل يذيمر أطمدًا ُمـ اًمّمح٤مسم٦م وإئٛم٦م اعمتٌققملم اٟمتٝمك يمالُمٝمام 

ومٝمذه اًمٕم٤ٌمرات شمٜم٤مدي سم٠مقمغم صقت أن شمرمج٦م اإلُم٤مم قمغم ُم٤م ذم سمٕمض 
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اًمٜمًخ إحل٤مىمٞم٦م ضمدًا ومح٤مصؾ اًمٙمالم أن اجلرح اعمٗمن مل يث٧ٌم ذم طمؼ 

ي٘مدح ذم قمداًمتف اجلرح اعمٌٝمؿ اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م قمـ أطمد ُمـ أئٛم٦م اًمٗمـ ومال 

اًمذي صدر قمـ اًمدارىمٓمٜمل وأضاسمف ُمـ اعمتِمدديـ قمغم أن اجلرح اعمٗمن 

أيْم٤ًم ٓ ي٘مٌؾ سمٌٕمض إطمٞم٤من ذم طمؼ إقمٞم٤من ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمت٤مج اًمًٌٙمل 

ومٜم٤مك أن اجل٤مرح ٓ ي٘مٌؾ ُمٜمف اجلرح وإن ومنه  ذم اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى ىمد قمرَّ

وُم٤مدطمقه قمغم ذاُمٞمف وُمزيمقه قمغم ذم طمؼ ُمـ همٚم٧ٌم ـم٤مقم٤مشمف قمغم ُمٕم٤مصٞمف 

قمغم اًمقوٞمٕم٦م  ضم٤مرطمٞمف إذا يم٤مٟم٧م هٜم٤مك ىمريٜم٦م يِمٝمد اًمٕم٘مؾ سم٠من ُمثٚمٝم٤م طم٤مُمؾ

أو ُمٜم٤موم٦ًم دٟمٞمقي٦م يمام سملم اًمٜمٔمراء وهمػم ذًمؽ طمٞمٜمئذ ومٞمف ُمـ شمٕمّم٥م ُمذهٌل 

ومال يٚمتٗم٧م سمٙمالم اًمثقري وهمػمه ذم أيب طمٜمٞمٗم٦م واسمـ أيب ذئ٥م وهمػمه ذم 

ئل ذم أمحد سمـ ص٤مًمح وٟمحقه وًمق ُم٤مًمؽ واسمـ ُمٕملم ذم اًمِم٤مومٕمل واًمٜم٤ًم

أـمٚم٘مٜم٤م شم٘مديؿ اجلرح عم٤م ؾمٚمؿ ًمٜم٤م أطمد ُمـ إئٛم٦م إذ ُم٤م ُمـ إُم٤مم إٓ وىمد 

 ـمٕمـ ومٞمف ـم٤مقمٜمقن وهٚمؽ ومٞمف ه٤مًمٙمقن.

ىم٤مل اًمٕمالُم٦م فمٗمر اًمتٝم٤مٟمقي ذم ىمقاقمد ذم قمٚمقم احلدي٨م ىم٤مل  -3

اًمذهٌل ذم اعمٞمزان ويمذا ٓ أذيمر ذم يمت٤ميب ُمـ إئٛم٦م اعمتٌققملم ذم اًمٗمروع 

دًا جلالًمتٝمؿ ذم اإلؾمالم وقمٔمٛمتٝمؿ ذم اًمٜمٗمقس ُمثؾ أيب طمٜمٞمٗم٦م أطم

ومهذا يٕمٚمؿ أن ُم٤م يقضمد ذم سمٕمض ٟمًخ اعمٞمزان  ا.هـواًمِم٤مومٕمل واًمٌخ٤مري 

ُمـ ذيمر أيب طمٜمٞمٗم٦م ومٞمف وشمْمٕمٞمٗمف ُمـ ضمٝم٦م احلٗمظ ومٝمق إحل٤مق ٕن اعم١مًمػ 

ٟمص سمٚمٗمٔمف قمغم قمدم ذيمره ومٞمف أطمدًا ُمٜمٝمؿ يمٞمػ وىمد ذيمر اًمذهٌل أسم٤م 

٤مظ ذم شمذيمرشمف وٟمص ذم أول يمت٤مسمف هذا سم٘مقًمف هذه شمذيمرة طمٜمٞمٗم٦م ذم احلٗم

سم٠مؾمامء ُمٕمدزم محٚم٦م اًمٕمٚمؿ اًمٜمٌقي وُمـ يرضمع إمم اضمتٝم٤مدهؿ ذم اًمتقصمٞمؼ 

ومٝمذا يدل قمغم أن أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م قمٜمده  ا.هـواًمتْمٕمٞمػ واًمتّمحٞمح واًمتزيٞمػ 

 ا.هـطم٤مومظ إُم٤مم جمتٝمد ذم احلدي٨م ُمٕمدل طم٤مُمؾ ًمٚمٕمٚمؿ اًمٜمٌقي 

أسمق همدة رمحف اهلل ذم شمٕمٚمٞم٘مف قمغم اًمرومع ىم٤مل اًمٕمالُم٦م قمٌداًمٗمت٤مح  -4

واًمتٙمٛمٞمؾ قمٜمد ىمقل اًمٚمٙمٜمقي ومل ي٘مٌؾ ضمرح اًمٜم٤ًمئل ذم أيب طمٜمٞمٗم٦م وهق 

ممـ ًمف شمٕمٜم٧م وشمِمدد ذم ضمرح اًمرضم٤مل اعمذيمقر ذم ُمٞمزان اإلقمتدال وٕمٗمف 
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اًمٜم٤ًمئل ُمـ ىمٌؾ طمٗمٔمف ىم٤مل أسمق همدة رمحف اهلل ُمٕمٚم٘م٤م ُم٤م ٟمّمف: هذا قمغم ُم٤م 

ف ذم طمرف اًمٜمقن شمرمج٦م اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م ذم سمٕمض اًمٜمًخ وم٢مٟمف شمقضمد ومٞم

ش اعمٞمزان»وشمقضمد ومٞمف هذه اًمٚمٗمٔم٦م وذم سمٕمض اًمٜمًخ ٓ أصمر ًمؽممجتف ذم 

وي١ميده ىمقل اًمٕمراىمل: أٟمف مل يذيمر اًمذهٌل أطمدًا ُمـ إئٛم٦م اعمتٌققملم ُمٜمف 

 رمحف اهلل شمٕم٤ممم.

ؾمتدٓل قمغم د أوؾمع اًمٚمٙمٜمقي اًم٘مقل ضمدًا ذم آىم٤مل قمٌداًمٗمت٤مح: وىم

همٞم٨م اًمٖمامم قمغم »ذم يمت٤مسمف ش اعمٞمزان»أيب طمٜمٞمٗم٦م ذم سمٕمض ٟمًخ دس شمرمج٦م 

وذيمر وضمقه٤ًم يمثػمة ذم شمٕمزيز ٟمٗمٞمٝم٤م قمـ  446ص ش طمقار إُم٤مم اًمٙمالم

اىمتٍم قمغم ٟم٘مؾ اًمقضمف إول ُمٜمٝم٤م وأطمٞمؾ اًم٘م٤مرئ إمم ُم٤م قمداه ش اعمٞمزان»

ن هذه اًمٕم٤ٌمرة ًمٞم٧ًم هل٤م أصمٌر ذم سمٕمض اًمٜمًخ إًمٓمقًمف ىم٤مل رمحف اهلل شمٕم٤ممم: 

ش ًمٗمٞمتفأذح »تؼمة قمغم ُم٤م رأيتٝم٤م سمٕمٞمٜمل وي١ميده ىمقل اًمٕمراىمل ذم اعمٕم

يمؾ ُمـ شمٙمٚمؿ ومٞمف ش اًمٙم٤مُمؾ»: ًمٙمٜمف اي اسمـ قمدي ذيمر ذم يمت٤مب 260:3

إٟمف مل يذيمر أطمدًا ُمـ  َّٓ إش اعمٞمزان»وإن يم٤من صم٘م٦م وشمٌٕمف قمغم ذًمؽ اًمذهٌل ذم 

 اًمّمح٤مسم٦م وإئٛم٦م اعمتٌققملم اٟمتٝمك.

ُمع أٟمف أي اًمذهٌل  477 صش ذح إًمٗمٞم٦م»وىمقل اًمًخ٤موي ذم 

شمٌع اسمـ قمدي ذم إيراد يمؾ ُمـ شمٙمٚمؿ ومٞمف وًمق يم٤من صم٘م٦م ًمٙمٜمف اًمتزم أن ٓ 

 يذيمر أطمدًا ُمـ اًمّمح٤مسم٦م وٓ إئٛم٦م اعمتٌققملم اٟمتٝمك.

ص ش شمدري٥م اًمراوي ذح شم٘مري٥م اًمٜمقاوي»وىمقل اًمًٞمقـمل ذم 

 : إٓ أٟمف أي اًمذهٌل مل يذيمر أطمدًا ُمـ اًمّمح٤مسم٦م وٓ إئٛم٦م اعمتٌققملم549

 اٟمتٝمك.

ومٝمذه اًمٕم٤ٌمرات ُمـ ه١مٓء اًمث٘م٤مت اًمذيـ ىمد ُمرت أٟمٔم٤مرهؿ قمغم 

اًمّمحٞمح٦م ُمرات: شمٜم٤مدي سم٠مقمغم اًمٜمداء قمغم أٟمف ًمٞمس ذم ش اعمٞمزان»ٟمًخ 

أصمر ًمؽممج٦م أيب طمٜمٞمٗم٦م اًمٜمٕمامن ومٚمٕمٚمٝم٤م ُمـ زي٤مدات ش اعمٞمزان»طمرف اًمٜمقن ُمـ 

ي ؟ اٟمتٝمك يمالم اًمٚمٙمٜمقشعمٞمزانا»سمٕمض اًمٜم٤مؾمخلم واًمٜم٤مىمٚملم ذم سمٕمض ٟمًخ 

 ش.همٞم٨م اًمٖمامم»ظمتّم٤مر قمغم وضمف واطمد ُمـ سم٤مٓ
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 3:4ش اعمٞمزان»ىم٤مل قمٌداًمٗمت٤مح: سمؾ ىمد سح اًمذهٌل ذم ُم٘مدُم٦م 

وم٘م٤مل: ويمذا ٓ أذيمر ذم يمت٤ميب ُمـ إئٛم٦م اعمتٌققملم ذم اًمٗمروع أطمدًا 

جلالًمتٝمؿ ذم اإلؾمالم وقمٔمٛمتٝمؿ ذم اًمٜمٗمقس ُمثؾ أيب طمٜمٞمٗم٦م واًمِم٤مومٕمل 

ه قمغم اإلٟمّم٤مف وُم٤م ييه ذًمؽ واًمٌخ٤مري وم٢من ذيمرت أطمدًا ُمٜمٝمؿ وم٠مذيمر

 قمٜمد اهلل وٓ قمٜمد اًمٜم٤مس اٟمتٝمك.

سمٛمٓمٌٕم٦م اًمًٕم٤مدة سمٛمٍم ش اعمٞمزان»وضم٤مءت ذم اًمٜمًخ٦م اعمٓمٌققم٦م ُمـ 

ذم ؾمٓمريـ ًمٞمس ومٞمٝم٤م دوم٤مع قمـ أيب  237:3شمرمج٦م أيب طمٜمٞمٗم٦م  4325ؾمٜم٦م 

طمٜمٞمٗم٦م إـمالىم٤ًم وإٟمام حتط قمغم ضمرطمف وشمْمٕمٞمٗمف ويمالم اًمذهٌل ذم اعم٘مدُم٦م 

 شمٚمؽ اًمّمٗم٦م ٕهن٤م حتٛمؾ اًم٘مدح ٓ اإلٟمّم٤مف. يٜمٗمل وضمقده٤م قمغم

هـ 4304اعمٓمٌققم٦م ذم ُمديٜم٦م ًمٙمٜمق ؾمٜم٦م ش اعمٞمزان»واًمٓمٌٕم٦م اهلٜمدي٦م ُمـ 

سم٤معمٓمٌع اعمٕمروف سم٠مٟمقار حمٛمدي مل شمذيمر ومٞمٝم٤م شمرمج٦م ًمإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م ذم 

أصؾ اًمٙمت٤مب وإٟمام ذيمر قمغم احل٤مؿمٞم٦م يمٚمامت ذم ؾمٓمريـ ىم٤مل ُمثٌتٝم٤م: عم٤م مل 

٤مٟم٧م ذم أظمرى أوردهت٤م قمغم احل٤مؿمٞم٦م اٟمتٝمك ومٚمام ـمٌع شمٙمـ هذه ذم ٟمًخ٦م ويم

ـمٌٕم٧م شمٚمؽ اًمٙمٚمامت اًمتل قمغم احل٤مؿمٞم٦م ذم  4325اًمٙمت٤مب سمٛمٍم ؾمٜم٦م 

 صٚم٥م اًمٙمت٤مب دون شمٜمٌٞمف! 

اعمحٗمقظ ذم ش ُمٞمزان اإلقمتدال»وىمد رضمٕم٧م إمم اعمجٚمد اًمث٤مًم٨م ُمـ 

طمدي٨م وهق ضمزء ٟمٗمٞمس ضمدًا يٌتدئ  368فم٤مهري٦م دُمِمؼ حت٧م اًمرىمؿ 

ٝمل سمآظمر اًمٙمت٤مب ويمٚمف سمخط اًمٕمالُم٦م احل٤مومظ ذف سمحرف اعمٞمؿ ويٜمت

شمٚمٛمٞمذ ُم١مًمٗمف  749اًمديـ قمٌداهلل سمـ حمٛمد اًمقاين اًمدُمِم٘مل اعمتقرم ؾمٜم٦م 

اًمذهٌل رمحٝمام اهلل شمٕم٤ممم وىمد ىمرأه قمٚمٞمف صمالث ُمرات ُمع اعم٘م٤مسمٚم٦م سم٠مصؾ 

وذم همػم  459وفمٝمر اًمقرىم٦م  409اًمذهٌل يمام سح سمذًمؽ ذم فمٝمر اًمقرىم٦م 

ة ًمف سم٤مًم٘مراءة واعم٘م٤مسمٚم٦م أيْم٤ًم ومٚمؿ أضمد ومٞمف شمرمج٦م ُمقـمـ ُمٜمف شمٍمحي٤مت يمثػم

 ًمإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م اًمٜمٕمامن ذم طمرف اًمٜمقن وٓ ذم اًمٙمٜمك.
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ويمذًمؽ مل أضمد ًمف شمرمج٦م ذم اًمٜمًخ٦م اعمحٗمقفم٦م ذم اعمٙمت٦ٌم إمحدي٦م 

سمخط قمكم  4460وهل ٟمًخ٦م ضمٞمدة يمت٧ٌم ؾمٜم٦م  337سمحٚم٥م حت٧م اًمرىمؿ 

طمد يمٌػم وىمد يمتٌٝم٤م قمـ ٟمًخ٦م سمـ حمٛمد اًمِمٝمػم سم٤مسمـ ُمِمٛمِم٤من ذم جمٚمد وا

ويقضمد سمخط اًمِمٞمخ اسمـ ُمِمٛمِم٤من هذا ذم اعمٙمت٦ٌم  777يمت٧ٌم ؾمٜم٦م

إمحدي٦م سمحٚم٥م اجلزء إول واًمث٤مًم٨م واًمراسمع واخل٤مُمس ُمـ يمت٤مب 

ًمٚمح٤مومظ اًمزيٚمٕمل وذًمؽ مم٤م يدل قمغم أٟمف ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ »ٟمّم٥م اًمراي٦م »

٤مسمـ اعمِمتٖمٚملم سم٤محلدي٨م وهق قمكم سمـ حمٛمد سمـ اًمِمٞمخ يم٤مُمؾ اًمِمٝمػم سم

 ُمِمٛمِم٤من.

هـ زي٤مرة 4382وىمد ؾمٜمح٧م زم ذم أوائؾ رُمْم٤من اعم٤ٌمرك ُمـ ؾمٜم٦م 

ٟمّمػ ٟمًخ٦م اعم١مًمػ ش اخلزاٟم٦م اًمٕم٤مُم٦م»اعمٖمرب ومرأي٧م ذم ُمديٜم٦م اًمرسم٤مط ذم 

ق ٟم٤مىمّم٦م يٌتدئ اًم٘مًؿ  429ذم جمٚمد واطمد رىمٛمٝم٤م ش ُمٞمزان آقمتدال»

اعمقضمقد ُمٜمٝم٤م ُمـ أوائؾ شمرمج٦م قمثامن سمـ ُم٘مًؿ اًمؼمي وهق يقاومؼ أواظمر 

ويٜمتٝمل سم٤مظمر  4325ُمـ اجلزء اًمث٤مين اعمٓمٌقع سمٛمٍم ؾمٜم٦م 490اًمّمٗمح٦م 

 اًمٙمت٤مب.

وذم طمقار هذه اًمٜمًخ٦م يمت٧ٌم احل٤مىم٤مت يمثػمة ضمدًا ذم يمؾ صٗمح٦م 

طمتك ذم سمٕمض اًمّمٗمح٤مت أظمذت اإلحل٤مىم٤مت احلقار اًمثالث وشم٤مرة 

 احلقار إرسمع ًمٚمّمٗمح٦م. 

وهل سمخط واطمد دون احلقار اعمٚمح٘م٦م قمغم ضمقاٟم٥م اًمّمٗمح٤مت 

ٕوراق اعمدرضم٦م ومٞمٝم٤م وىمد يمت٥م قمغم اًمقرىم٦م إظمػمة ُمـ أصؾ اًمٜمًخ٦م وا

ىمراءات يمثػمة وشمقاريخ هل٤م وًمٜمًخٝم٤م ومٙم٤من ُمـ ذًمؽ أن اًمٜمًخ٦م ىمرئ٧م 

 قمغم ُم١مًمٗمٝم٤م قمدة ُمرات.

وهذا ٟمص ُم٤م يمت٥م ذم طمقار اًمقرىم٦م إظمػمة سمح٥ًم شمًٚمًؾ 

 شمقارخيف ٓ سمح٥ًم شمرشمٞم٥م يمت٤مسمتف ومٞمٝم٤م: 

عم١مًمٗمف قمٌداهلل اعم٘مريزي ذم ؾمٜم٦م شمًع  أهن٤مه يمت٤مسم٦م وُمٕم٤مرو٦م داقمٞم٤م -4

 وقمنميـ وؾمٌع ُمئ٦م.
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أهن٤مه يمت٤مسم٦م وُمٕم٤مرو٦م أسمق سمٙمر سمـ اًمناج داقمٞم٤ًم عم١مًمٗمف ذم ؾمٜم٦م صمالث  -2

 وصمالصملم وؾمٌع ُمئ٦م.

سمق سمٙمر سمـ اًمناج قمٗم٤م اهلل قمٜمف ذم أومرهمف ٟمًخ٤ًم ُمرة صم٤مٟمٞم٦م داقمٞم٤ًم عم١مًمٗمف  -3

 ؾمٜم٦م شمًع وصمالصملم وؾمٌع ُمئ٦م.

وهق ؾمٗمران قمغم ضم٤مُمٕمف ؾمٞمدٟم٤م ؿمٞمخ ش ٞمزاناعم»ىمرأت مجٞمع هذا  -4

اإلؾمالم... اًمذهٌل أسم٘م٤مه اهلل شمٕم٤ممم ذم جم٤مًمس آظمره٤م يقم اًم٧ًٌم صم٤مين 

قمنم ؿمٝمر رُمْم٤من ؾمٜم٦م صمالث وأرسمٕملم وؾمٌع ُمئ٦م سم٤معمدرؾم٦م اًمّمدري٦م 

سمدُمِمؼ ويمت٥م ؾمٕمٞمد سمـ قمٌداهلل اًمدهكم
(454)

 قمٗم٤م اهلل قمٜمف.  

                                                           

٦م إمم ُمديٜم٦م دهكم ًمٗمٔم٦م اًمدهكم سم٤مًمدال اعمٝمٛمٚم٦م وحتتٝم٤م يمنة ٟمًٌ( 454)

 .قم٤مصٛم٦م سمالد اهلٜمد اًمٞمقم إذ اعمذيمقر هٜمدي إصؾ ُمٜمًقب إًمٞمٝم٤م

وهق احل٤مومظ اعمٗمٞمد اًمرطم٤مل ٟمجؿ اًمديـ أسمق اخلػم ؾمٕمٞمد سمـ قمٌداهلل اهلٜمدي 

وٟمِم٤م سمٌٖمداد  742اًمدهٚمقي اًمٌٖمدادي صمؿ اًمدُمِم٘مل احلٜمٌكم وًمد ؾمٜم٦م 

رمحف  هـ749وـم٤مف وارحتؾ صمؿ أىم٤مم سمدُمِمؼ وُم٤مت مه٤م ذم ـم٤مقمقن ؾمٜم٦م 

 اهلل شمٕم٤ممم ويم٤من طم٤مومظ اًمِم٤مم سمٕمد ؿمٞمخف اًمذهٌل قمغم صٖمر ؾمٜمف.

ذيؾ شمذيمرة اًمّمح٤مسم٦م احلٗم٤مظ »شمرضمؿ ًمف رومٞم٘مف وص٤مطمٌف احل٤مومظ احلًٞمٜمل ذم 

 356ص ش احل٤مومظ اًمًٞمقـمل ذيؾ شمذيمرة احلٗم٤مظ 65ـ صـ 57صـ

ووٌط ٟمًٌتف سم٘مقًمف:  434:2ش اًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦م»واحل٤مومظ اسمـ طمجر ذم 

 عمٝمٛمٚم٦م وؾمٙمقن اهل٤مء اٟمتٝمك.اًمدهكم سمٙمن اًمدال ا

ؾمؿ اعمٜمًقب حمروم٤م إمم اًمدهكم ذم يمثػم ُمـ اعمقاوع ًمٖمراسم٦م وي٘مع هذا آ

هذه اًمٜم٦ًٌم ذم أٟم٤ًمب اًمٕمٚمامء اًم٤ًمسم٘ملم وىمد وىمع حمروم٤ًم إمم اًمدهكم ذم 

ًمٚمح٤مومظ اًمًخ٤موي ص ش اإلقمالن سم٤مًمتقسمٞمخ عمـ ذم أهؾ اًمتقاريخ»

ـمٌٕم٦م  ُمـ 352و324و346ُمـ ـمٌٕم٦م دُمِمؼ وص  467و455و453

قمٚمؿ »ُمـ ـمٌٕم٦م سمٖمداد ذم جمٛمققمف  720و689و684سمٖمداد اعمًت٘مٚم٦م وص 

ًمٚمٛمًتنمق ومراٟمز روزٟمث٤مل ووىمع حمروم٤م امم ش اًمت٤مريخ قمٜمد اعمًٚمٛملم
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م اًمذهٌل ومًح ىمرأت هذا اًمٙمت٤مب قمغم ضم٤مُمٕمف ؿمٞمخٜم٤م ؿمٞمخ آؾمال -5

اهلل ذم ُمدشمف ذم جم٤مًمس آظمره٤م يقم اجلٛمٕم٦م صم٤مين قمنم رضم٥م اًمٗمرد ؾمٜم٦م 

مخس وأرسمٕملم وؾمٌع ُمئ٦م سمٛمٜمزًمف ذم اًمّمدري٦م رطمؿ اهلل واىمٗمٝم٤م سمدُمِمؼ 

اعم١مُمـ سمـ قمكم اًمِم٤مومٕمل اًمٌٕمٚمٌٙمل طم٤مُمدا  اعمحروؾم٦م ويمتٌف قمكم سمـ قمٌد

 هلل وُمّمٚمٞم٤م قمغم اًمٜمٌل وآًمف وُمًٚمام.

٤م عم١مًمٗمف أمحد سمـ قمٛمر سمـ قمكم اًم٘مقيص ذم ومرهمف ٟمًخ٤م ًمٜمٗمًف داقمٞم -6

 اًمٕمنم إواظمر ُمـ رسمٞمع أظمر ؾمٜم٦م ؾم٧م وأرسمٕملم وؾمٌع ُمئ٦م.

 ومرهمف أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اسمـ اًمٗم٤مرىمل قمٗم٤م اهلل قمٜمف داقمٞم٤ًم عم١مًمٗمف. -7

وُم٤م قمغم اهلقاُمش ش ُمٞمزان آقمتدال ذم ٟم٘مد اًمرضم٤مل»ىمرأت مجٞمع يمت٤مب  -8

ير واًمٓم٤مىم٦م واًمت١مدة ُمـ اًمتخ٤مري٩م واحلقار واعمٚمح٘م٤مت سمح٥ًم اًمتحر

قمغم ُمّمٜمٗمف ؿمٞمخٜم٤م اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م....اًمذهٌل ومًح اهلل ذم ُمدشمف ذم 

ُمقاقمٞمد ـمقيٚم٦م يمثػمة واومؼ آظمره٤م يقم إرسمٕم٤مء اًمٕمنميـ ُمـ ؿمٝمر 

رُمْم٤من اعمٕمٔمؿ ذم ؾمٜم٦م ؾمٌع وأرسمٕملم وؾمٌع ُمئ٦م ذم اًمّمدري٦م سمدُمِمؼ 

 .وأضم٤مز مجٞمع ُم٤م يرويف ويمت٥م حمٛمد سمـ قمكم احلٜمٗمل سمـ قمٌداهلل اٟمتٝمك

وىمد يم٤مٟم٧م ووم٤مة اًمذهٌل رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم ًمٞمٚم٦م اًمث٤مًم٨م ُمـ ذي 

 .338:3ٓسمـ طمجر ش اًمدرر اًمٙم٤مُمٜم٦م»يمام ذم  748اًم٘مٕمدة ؾمٜم٦م 

ىمٚم٧م: ىمد رضمٕم٧م أيْم٤م إمم هذه اًمٜمًخ٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمٜم٤مدرة اعمث٤مل ذم 

قم٤ممل اعمخٓمقـم٤مت ومٚمؿ أضمد ومٞمٝم٤م شمرمج٦م ًمإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م ريض اهلل قمٜمف 

                                                                                                                                        

445:2ًمٚمح٤مومظ اسمـ رضم٥م ش ٜم٤مسمٚم٦مذيؾ ـمٌ٘م٤مت احل»ذم ش اًمذهٌل»=

اًمدهكم وهق  403صمٌتف ذم اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ هذا اًمٙمت٤مب ص ٠مومه٤م اهمؽمرت وم

قمٚمٛم٧م وصم٧ٌم ُمـ صحتف اًمدهكم ذم اًمٜمّمػ اعمحٗمقظ ُمـ ٟمًخ٦م يمام  ٠مظمٓم

ُمػمي ؾمت٤مذ ُمٜم٘مذ إخ إاًمذهٌل ذم اخلزاٟم٦م اًمٕم٤مُم٦م سم٤مًمرسم٤مط ومرضمقت ُمـ إ

يمد زم يمت٤مسمتٝم٤م اًمدهكم دون ٟم٘مط أو أاًمٙمِمػ قمـ هذه اًمٙمٚمٛم٦م ومٞمٝم٤م ومراضمٕمٝم٤م و

 .ؿمٙمؾ ومجزاه اهلل ظمػماً 



447 

 

ش اعمٞمزان»عمرء سم٠من اًمؽممج٦م اعمذيمقرة ذم سمٕمض ٟمًخ وهذا مم٤م ي٘مٓمع ُمٕمف ا

ًمٞم٧ًم ُمـ ىمٚمؿ اًمذهٌل وإٟمام هل دظمٞمٚم٦م قمغم اًمٙمت٤مب سمٞمد سمٕمض احل٤مٟم٘ملم 

قمغم اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م وذًمؽ أهن٤م ضم٤مءت ذم ؾمٓمريـ ٓ شمٚمٞمؼ سمٛم٘م٤مم اإلُم٤مم 

إقمٔمؿ وٓ حت٤ميمل شمراضمؿ إئٛم٦م اًمذيـ ذيمرهؿ اًمذهٌل ًمدومع اًمٓمٕمـ 

٦م إُم٤مُم٦م وُمٜمزًم٦م وم٘مد أـم٤مل اًمٜمٗمس ذم شمرامجٝمؿ قمٜمٝمؿ وهؿ دون أيب طمٜمٞمٗم

 ـمقياًل وضمغم ُمٙم٤مٟمتٝمؿ وإُم٤مُمتٝمؿ أومْمؾ دمٚمٞم٦م.

هذا ُمرشمع واؾمع إلحل٤مق شمراضمؿ ومٞمف ًمٚمٜمٞمؾ ُمـ ش اعمٞمزان»ويمت٤مب 

أصح٤ممه٤م وىمد اُمتد إًمٞمف ىمٚمؿ همػم اًمذهٌل ذم ُمقاـمـ ومٞمج٥م ـمٌٕمف قمـ أصؾ 

قضمقد ذم ُم٘مروء قمغم اعم١مًمػ يم٤مجلزء اعمحٗمقظ سمٔم٤مهري٦م دُمِمؼ ويم٤مًم٘مًؿ اعم

ظمزاٟم٦م اًمرسم٤مط وإٟمام أـمٚم٧م ذم هذه اًمتٕمٚمٞم٘م٦م يمثػما شمٜمزهي٤م عم٘م٤مم اإلُم٤مم أيب 

طمٜمٞمٗم٦م وشمؼمئ٦م ًم٤ًمطم٦م احل٤مومظ اًمذهٌل رمحف اهلل شمٕم٤ممم وشمٕمريٗم٤ًم سم٤معمخٓمقـم٤مت 

 ًمٞمّم٤مر إمم ـمٌٕمف قمٜمٝم٤م ممـ يقوم٘مف اهلل شمٕم٤ممم.ش ُمٞمزان اإلقمتدال»اعمقصمقىم٦م ُمـ 

  ُم٤م ٟمّمف:ىم٤مل اًمٕمالُم٦م حمٛمد قمٌداًمرؿمٞمد اًمٜمٕمامين -5

 ًمٚمذهٌل.ش اعمٞمزان»دس شمرمج٦م اإلُم٤مم إقمٔمؿ ذم 

ٟمف ىمد وىمع قمغم ه٤مُمش ٟمًخ٦م أومم٤م جي٥م اًمتٜمٌٞمف قمٚمٞمف ذم هذا اعم٘م٤مم 

ًمٚمذهٌل اعمٓمٌققم٦م سم٤مهلٜمد ذم طمرف اًمٜمقن ُم٤م ٟمّمف: ت س اًمٜمٕمامن »اعمٞمزان »

ُم٤مم أهؾ اًمرأي وٕمٗمف اًمٜم٤ًمئل ُمـ إأسمق طمٜمٞمٗم٦م اًمٙمقذم  زوـم٤مسمـ صم٤مسم٧م سمـ 

سمـ قمدي وآظمرون وشمرضمؿ ًمف اخلٓمٞم٥م ذم ومّمٚملم ُمـ ضمٝم٦م طمٗمٔمف وا

 واؾمتقرم يمالم اًمٗمري٘ملم ُمٕمدًمٞمف وُمْمٕمٗمٞمف اٟمتٝمك. ش شم٤مرخيف »

واقمتذر قمٜمٝم٤م ص٤مطم٥م اعمٓمٌٕم٦م سم٘مقًمف: عم٤م مل يٙمـ هذه اًمؽممج٦م ذم ٟمًخ٦م 

ش اعمٞمزان»وأدظمٚمٝم٤م ٟم٤مذ  ا.هـويم٤مٟم٧م ذم إظمرى أوردهت٤م قمغم احل٤مؿمٞم٦م 

 سمٛمٍم ذم احلقض ُمـ همػم اقمتذار.

ؼ أن هذه اًمؽممج٦م ُمدؾمقؾم٦م ومل يؽمضمؿ ٕيب طمٜمٞمٗم٦م ريض اهلل واحل

يمت٥م هذه اًمٕم٤ٌمرة قمغم »اعمٞمزان »واًمٔمـ أن سمٕمض ُمـ ـم٤مًمع ش اعمٞمزان»قمٜمف ذم 

 اهل٤مُمش شمٕمٚمٞم٘م٤م قمٚمٞمف وم٠مدرضمف سمٕمض اًمٜم٤ًمخ ذم إصؾ.
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همٞم٨م اًمٖمامم قمغم طمقار »ىم٤مل اًمٗم٤موؾ اًمٚمٙمٜمقي حمٛمد قمٌداحلل ذم 

شإُم٤مم اًمٙمالم
(455)

رة ًمٞمس هل٤م أصمر ذم سمٕمض اًمٜمًخ اعمٕمتؼمة قمغم : إن هذه اًمٕم٤ٌم

 ُم٤م رأيتٝم٤م سمٕمٞمٜمل.

ًمٙمٜمف أي اسمـ قمدي ذيمر ذم ش: ذح أًمٗمٞمتف»وي١ميده ىمقل اًمٕمراىمل ذم 

يمؾ ُمـ شمٙمٚمؿ ومٞمف وإن يم٤من صم٘م٦م وشمٌٕمف سمٕمد ذًمؽ اًمذهٌل ذم ش اًمٙم٤مُمؾ»يمت٤مب 

 إٓ أٟمف مل يذيمر أطمدًا ُمـ اًمّمح٤مسم٦م وإئٛم٦م اعمتٌققملم اٟمتٝمك. ش اعمٞمزان»

ُمع أٟمف أي اًمذهٌل شمٌع اسمـ ش: ذح إًمٗمٞم٦م»اًمًخ٤موي ذم وىمقل 

قمدي ذم إيراد يمؾ ُمـ شمٙمٚمؿ ومٞمف وًمق يم٤من صم٘م٦م ًمٙمٜمف اًمتزم أن ٓ يذيمر أطمدًا 

 ُمـ اًمّمح٤مسم٦م وٓ إئٛم٦م اعمتٌققملم اٟمتٝمك.

إٓ أٟمف ش: شمدري٥م اًمراوي ذح شم٘مري٥م اًمٜمقاوي»وىمقل اًمًٞمقـمل ذم 

 ٛم٦م اعمتٌققملم اٟمتٝمك.أي اًمذهٌل مل يذيمر أطمدًا ُمـ اًمّمح٤مسم٦م وإئ

ومٝمذه اًمٕم٤ٌمرات ُمـ ه١مٓء اًمث٘م٤مت اًمذيـ ىمد ُمرت أٟمٔم٤مرهؿ قمغم 

اًمّمحٞمح٦م ُمرات شمٜم٤مدي سم٠مقمغم اًمٜمداء قمغم أٟمف ًمٞمس ذم طمرف ش اعمٞمزان»ٟمًخ 

أصمر ًمؽممج٦م أيب طمٜمٗمٞم٦م اًمٜمٕمامن ومٚمٕمٚمٝم٤م ُمـ زي٤مدات سمٕمض ش اعمٞمزان»اًمٜمقن ُمـ 

 ا.هـش اعمٞمزان»اًمٜم٤مؾمخلم واًمٜم٤مىمٚملم ذم سمٕمض ٟمًخ 

٧م: وٓ ؿمؽ ذم يمقهن٤م ُمدؾمقؾم٦م يمٞمػ وىمد سح اًمذهٌل ٟمٗمًف ىمٚم

أٟمف ٓ يذيمر ومٞمف شمرمج٦م اإلُم٤مم طمٞم٨م ىم٤مل ُم٤م ٟمّمف: ويمذا ش اعمٞمزان»ذم ُم٘مدُم٦م 

ٓ أذيمر ذم يمت٤ميب ُمـ إئٛم٦م اعمتٌققملم ذم اًمٗمروع أطمدًا جلالًمتٝمؿ ذم 

 ا.هـاإلؾمالم وقمٔمٛمتٝمؿ ذم اًمٜمٗمقس ُمثؾ أيب طمٜمٞمٗم٦م واًمِم٤مومٕمل.... 

  

                                                           

 ـمٌع اهلٜمد. 446ص   (455)
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ؾمٌؾ »ُم٦م حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ إُمػم اًمٞمامين ص٤مطم٥م وسح سمف اًمٕمال

ششمقوٞمح إومٙم٤مر عمٕم٤مين شمٜم٘مٞمح إٟمٔم٤مر»ذم ش اًمًالم
سم٘مقًمف: مل يؽمضمؿ  (456)

وأـم٤مل ذم شمرمجتف ش اًمتٝمذي٥م»وشمرضمؿ ًمف اًمٜمقوي ذم ش اعمٞمزان»ٕيب طمٜمٞمٗم٦م ذم 

 ا.هـومل يذيمره سمتْمٕمٞمػ 

واًمدًمٞمؾ اًمقاوح قمغم يمقهن٤م ُمدؾمقؾم٦م أن احل٤مومظ اسمـ طمجر 

ُم٤م ٟمّمف: آظمر اًمٙمت٤مب ش ًم٤ًمن اعمٞمزان»ً٘مالين ىمد ذيمر ذم آظمر يمت٤مسمف اًمٕم

ُمع اًمزي٤مدات واًمتٜمٌٞمٝم٤مت واًمتحريرات ىم٤مل ُم١مًمٗمف ش نااعمٞمز»اعمختٍم ُمـ 

أسم٘م٤مه اهلل شمٕم٤ممم: ومرهم٧م ُمٜمف ذم ؿمٝمر مج٤مدى إومم ؾمٜم٦م اصمٜمتلم ومخًلم 

وصمامن ُمئ٦م سم٤مًم٘م٤مهرة ؾمقى ُم٤م أحل٘متف سمٕمد ذًمؽ وؾمقى اًمٗمّمؾ اًمذي زدشمف 

وطمذومتٝمؿ ذم ش اعمٞمزان»وهؿ ُمـ ذيمرهؿ اًمذهٌل ذم ش اًمتٝمذي٥م»ُمـ 

ش اعمٞمزان»ًمٞمٙمقن هذا اعمختٍم ُمًتققم٤ٌم جلٛمٞمع إؾمامء اًمتل ذم ش اًمٚم٤ًمن»

 ا.هـواهلل اعمًتٕم٤من 

صمؿ مل يذيمر اسمـ طمجر ذم اًمٗمّمؾ اًمذي زاده اؾمؿ اإلُم٤مم ريض اهلل قمٜمف 

عمٞمزان ًمذيمره ا»ومٚمق يم٤مٟم٧م شمرمج٦م اإلُم٤مم ذم ش اًمتٝمذي٥م»ُمع يمقٟمف ُمـ رضم٤مل 

  ا.هـاسمـ طمجر ذم هذا اًمٗمّمؾ يمام ىمد سح سمف 

صمؿ ٟم٘مؾ اعم١مًمػ يمالُم٤ًم آظمر ًمٚمذهٌل ذم ديقان اًمْمٕمٗم٤مء ومٞمف شمْمٕمٞمػ 

 سمـ قمدي واًمٜم٤ًمئل واسمـ ُمٕملم.ااإلُم٤مم إقمٔمؿ ٟم٘ماًل قمـ 

أىمقل ىمد قمروم٧م طم٤مل اسمـ قمدي ويمت٤مسمف اًمٙم٤مُمؾ وقمروم٧م ُم٤م يتٕمٚمؼ 

 سم٤مًمٜم٤ًمئل وؾمٞم٠ميت يمالم اسمـ ُمٕملم.

مم شمٕمّم٥م اعم١مًمػ وقمٔمٞمؿ قمداوشمف ٕيب طمٜمٞمٗم٦م ريض اهلل قمٜمف واٟمٔمر إ

طمٞم٨م شمرك ُم٤م ىم٤مًمف احل٤مومظ اًمذهٌل ذم طمؼ اإلُم٤مم ذم شمذيمرة احلٗم٤مظ وؾمػم 

أقمالم اًمٜمٌالء وُمٜم٤مىم٥م اإلُم٤مم إقمٔمؿ اًمتل أومرده٤م احل٤مومظ اًمذهٌل سمجزء 

 ُمًت٘مؾ وم٘م٤مشمؾ اهلل اًمتٕمّم٥م.

                                                           

(456)277:2. 
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وًمٙمٜمل  وًمقٓ ظمِمٞم٦م اإلـم٤مًم٦م ًمٜم٘مٚم٧م ٟمّمقص احل٤مومظ اًمذهٌل يم٤مُمٚم٦م

ىمتٍم قمغم ٟم٘مؾ شمرمج٦م اإلُم٤مم إقمٔمؿ ُمـ شمذيمرة احلٗم٤مظ ًمإلُم٤مم اًمذهٌل أ

 : 469:468صـ 4رمحف اهلل طمٞم٨م ىم٤مل ج

 أسمق طمٜمٞمٗم٦م اإلُم٤مم إقمٔمؿ  –س 40/5 463

اًمتٞمٛمل ُمقٓهؿ اًمٙمقذم  زوـم٤موم٘مٞمف اًمٕمراق اًمٜمٕمامن سمـ صم٤مسم٧م سمـ 

قوم٦م رواه ُمقًمده ؾمٜم٦م صمامٟملم رأى أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ همػم ُمرة عم٤م ىمدم قمٚمٞمٝمؿ اًمٙم

اسمـ ؾمٕمد قمـ ؾمٞمػ سمـ ضم٤مسمر أٟمف ؾمٛمع أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م ي٘مقًمف وطمدث قمـ قمٓم٤مء 

وٟم٤مومع وقمٌداًمرمحـ سمـ هرُمز إقمرج وقمدي سمـ صم٤مسم٧م وؾمٚمٛم٦م سمـ يمٝمٞمؾ 

وأيب ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ قمكم وىمت٤مدة وقمٛمرو سمـ ديٜم٤مر وأيب إؾمح٤مق وظمٚمؼ 

 يمثػم.

شمٗم٘مف سمف زومر سمـ اهلذيؾ وداود اًمٓم٤مئل واًم٘م٤ميض أسمق يقؾمػ وحمٛمد 

حلًـ وأؾمد سمـ قمٛمرو واحلًـ سمـ زي٤مد اًمٚم١مًم١مي وٟمقح اجل٤مُمع وأسمق سمـ ا

 ُمٓمٞمع اًمٌٚمخل وقمدة.

ويم٤من ىمد شمٗم٘مف سمحامد سمـ أيب ؾمٚمٞمامن وهمػمه وطمدث قمٜمف ويمٞمع ويزيد 

سمـ ه٤مرون وؾمٕمد سمـ اًمّمٚم٧م وأسمق قم٤مصؿ وقمٌداًمرزاق وقمٌٞمد اهلل سمـ 

 ُمقؾمك وأسمق ٟمٕمٞمؿ وأسمق قمٌداًمرمحـ اعم٘مري وسمنم يمثػم ويم٤من إُم٤مُم٤ًم ورقم٤مً 

قم٤معم٤م قم٤مُماًل ُمتٕمٌدًا يمٌػم اًمِم٤من ٓ ي٘مٌؾ ضمقائز اًمًٚمٓم٤من سمؾ يتجر 

 ويتٙم٥ًم.

أوم٘مف اًمثقري أو أسمق ىم٤مل ضار سمـ سد ؾمئؾ يزيد سمـ ه٤مرون أيام 

طمٜمٞمٗم٦م أوم٘مف وؾمٗمٞم٤من أطمٗمظ ًمٚمحدي٨م وىم٤مل اسمـ اعم٤ٌمرك أسمق أسمق طمٜمٞمٗم٦م؟ وم٘م٤مل 

طمٜمٞمٗم٦م وىم٤مل طمٜمٞمٗم٦م أوم٘مف اًمٜم٤مس وىم٤مل اًمِم٤مومٕمل: اًمٜم٤مس ذم اًمٗم٘مف قمٞم٤مل قمغم أيب 

 يزيد: ُم٤م رأي٧م أطمدًا أورع وٓ أقم٘مؾ ُمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م.

وروى أمحد سمـ حمٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمرز قمـ حيٞمك سمـ ُمٕملم ىم٤مل: ٓ 

سمك سم٠مس سمف مل يٙمـ يتٝمؿ. وًم٘مد ضسمف يزيد سمـ قمٛمر سمـ هٌػمة قمغم اًم٘مْم٤مء وم٠م

 رمحف اهلل أن أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م يم٤من إُم٤مُم٤ًم.ىم٤مل أسمق داود  ،أن يٙمقن ىم٤موٞم٤مً 
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نم سمـ اًمقًمٞمد قمـ أيب يقؾمػ ىم٤مل: يمٜم٧م أُمٌم ُمع أيب وروى سم

طمٜمٞمٗم٦م وم٘م٤مل رضمؾ ٔظمر هذا أسمق طمٜمٞمٗم٦م ٓ يٜم٤مم اًمٚمٞمؾ وم٘م٤مل واهلل ٓ يتحدث 

اًمٜم٤مس قمٜمل سمام مل أومٕمؾ ومٙم٤من حيٞمل اًمٚمٞمؾ صالة ودقم٤مء وشميقم٤م ىمٚم٧م 

ُمٜم٤مىم٥م هذا اإلُم٤مم ىمد أومردهت٤م ذم ضمزء يم٤من ُمقشمف ذم رضم٥م ؾمٜم٦م مخًلم 

 وُم٤مئ٦م ريض اهلل قمٜمف.

ٟم٠ٌمٟم٤م اسمـ ىمداُم٦م أظمؼمٟم٤م اسمـ ـمؼمزد أٟم٠ٌمٟم٤م أسمق هم٤مًم٥م سمـ اًمٌٜم٤مء أٟم٤م أسمق أ

حمٛمد اجلقهري أٟم٠ٌمٟم٤م أسمق سمٙمر اًم٘مٓمٞمٕمل ٟم٤مذ سمـ ُمقؾمك أٟم٤م أسمق قمٌداًمرمحـ 

اعم٘مرئ قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م قمـ قمٓم٤مء قمـ ضم٤مسمر أٟمف رآه يّمكم ذم ىمٛمٞمص ظمٗمٞمػ 

 سم٠مس ًمٞمس قمٚمٞمف إزار وٓ رداء ىم٤مل وٓ أفمٜمف صغم ومٞمف إٓ ًمػميٜم٤م أٟمف ٓ

 سم٤مًمّمالة ذم اًمثقب اًمقاطمد.

 الشافعي محمد بن إدريس رحمه الل  ه: -25
ٟم٘مالً  374صـ – 369أـم٤مل اعمّمٜمػ ذم اًمٜم٘مؾ قمـ اًمِم٤مومٕمل ُمـ صـ

يب طم٤مشمؿ وآداب اًمِم٤مومٕمل وُمٜم٤مىمٌف ٓسمـ أيب أواًمتٕمديؾ ٓسمـ  قمـ اجلرح

 طم٤مشمؿ وشم٤مريخ سمٖمداد ًمٚمخٓمٞم٥م.

اًمذي هيرف سمام ٓ أىمقل ٓ يٙم٤مد يٜم٘ميض قمجٌل ُمـ صٜمٞمع هذا اهلامم 

سمـ أيب طم٤مشمؿ اًمذي هم٤ممم ذم ايٕمرف واخلٓمٞم٥م طم٤مًمف ُمٕمروف واًمٕمت٥م قمغم 

ُم٠ًمًم٦م ظمٚمؼ اًم٘مرآن طمتك ىم٤مل: إن اًم٘مقل سم٠من ًمٗمٔمل سم٤مًم٘مران خمٚمقق يمٗمر 

يٜم٘مؾ ىم٤مئٚمف ُمـ اعمٚم٦م وىمد ذيمر ذم يمت٤مسمف اًمرد قمغم اجلٝمٛمٞم٦م ُم٤م يدل قمغم ُم٤م 

ًمالومظ سم٤مًم٘مرآن أصٞم٥م سمف قم٘مٚمف وهق يتح٤مُمؾ يمثػمًا قمغم ُمـ ي٘مقل ًمٗمظ ا

خمٚمقق وهلذا اًم٥ًٌم ٟمٗمًف مل يتح٤مؿمك همٗمر اهلل ًمف أن ي٘مقل ذم اًمٌخ٤مري 

وهق هق شمريمف أسمق زرقم٦م وأسمق طم٤مشمؿ وم٢مذا يم٤مٟم٧م هذه طم٤مًمتف ُمع أهؾ صٜم٤مقمتف 

 يف ذم أهؾ اًمٗم٘مف واًمدراي٦م.أأقمٜمل اًمرواي٦م ومامذا يٙمقن ر –
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وصمٜم٤مء اًمِم٤مومٕمل شمٚمٛمٞمذ حمٛمد سمـ احلًـ ص٤مطم٥م اًمٜمٕمامن قمغم أيب 

ٜمٞمٗم٦م ُمتقاشمر ٓ حيت٤مج إمم أن ٟمٓمٞمؾ ذم ذيمره وطمًٌٜم٤م أن مم٤م حيٗمٔمف اًمّمٖم٤مر طم

واًمٙم٤ٌمر اًمٕمٚمامء واًمٕمقام ىمقل اًمِم٤مومٕمل اًمٜم٤مس قمٞم٤مل ذم اًمٗم٘مف قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م 

وهذه يمت٥م اًمِم٤مومٕمٞم٦م ـم٤مومح٦م سمٜم٘مؾ صمٜم٤مء اًمِم٤مومٕمل قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م وشمٕمٔمٞمٛمف 

 وإضمالًمف ومًٌح٤من ىم٤مؾمؿ اًمٕم٘مقل وهلل ذم ظمٚم٘مف ؿمئقن.

 خاري:الب -26
 84صـ 8خ اًمٙمٌػم جٟم٘مؾ اعم١مًمػ ٟمص يمالم اًمٌخ٤مري ذم اًمت٤مري

أسمق طمٜمٞمٗم٦م اًمٙمقذم ُمقمم ًمٌٜمل شمٞمؿ اهلل سمـ صمٕمٚم٦ٌم روى قمٜمف ٟمٕمامن سمـ صم٤مسم٧م 

قم٤ٌمد سمـ اًمٕمقام واسمـ اعم٤ٌمرك وهِمٞمؿ وويمٞمع وُمًٚمؿ سمـ ظم٤مًمد وأسمق ُمٕم٤موي٦م 

يف وقمـ طمديثف ىم٤مل أسمق ٟمٕمٞمؿ ُم٤مت أواعم٘مرئ يم٤من ُمرضمئ٤م ؾمٙمتقا قمٜمف وقمـ ر

 أسمق طمٜمٞمٗم٦م ؾمٜم٦م مخًلم وُم٤مئ٦م 

ذيمر همػم واطمد ُمـ اًمٕمٚمامء أن ًمٚمٌخ٤مري رمحف اهلل حت٤مُمالً  أقول

وشمٕمّم٤ًٌم قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل احل٤مومظ مج٤مل اًمديـ اًمزيٚمٕمل ذم 

ٟمّم٥م اًمراي٦م ٕطم٤مدي٨م اهلداي٦م ذم سمح٨م اجلٝمر سم٤مًمًٌٛمٚم٦م وم٤مًمٌخ٤مري رمحف 

يب طمٜمٞمٗم٦م مل يقدع صحٞمحف اهلل ُمع ؿمدة شمٕمّمٌف وومرط حت٤مُمٚمف قمغم ُمذه٥م أ

واًمٌخ٤مري يمثػم اًمتتٌع عم٤م يرد  356صـ 4يْم٤م جأُمٜمٝم٤م طمديث٤م واطمدًا وىم٤مل 

قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م ُمـ اًمًٜم٦م ومٞمذيمر احلدي٨م صمؿ يٕمرض سمذيمره ومٞم٘مقل ىم٤مل 

يمذا ويمذا وىم٤مل سمٕمض اًمٜم٤مس يمذا ويمذا يِمػم سمٌٕمض اًمٜم٤مس ط رؾمقل اهلل 

  ا.هـًمٞمف ويِمٜمع سمٛمخ٤مًمٗم٦م احلدي٨م قمٚمٞمف إ

ُمقاوع اًمتٕمريض سم٤مإلُم٤مم ذم اًمّمحٞمح صمامٟمٞم٦م قمنم  سمٚمٖم٧م أقول

 8اًم٤ٌمري ج ُمقوٕم٤م وىم٤مل اًمٕمالُم٦م حمٛمد أٟمقر ؿم٤مه اًمٙمِمٛمػمي ذم ومٞمض

ُم٤مم إقمٔمؿ ريض اهلل قمٜمف يٕمٜمل اإل –ٟمف هيجقه ٢موأُم٤م اًمٌخ٤مري وم 474صـ

 .ا.هـ
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 ىم٤مل اًمٕمالُم٦م حمٛمد قمٌداًمرؿمٞمد اًمٜمٕمامين:

٘مٌكم اًمٙمقيم٤ٌمين طمٞم٨م وًم٘مد شمٜمٌف إمم ذًمؽ اًمٕمالُم٦م ص٤مًمح سمـ اعمٝمدي اعم

يِمٙمق صٜمٞمع اًمٌخ٤مري ذم طمؼ اإلُم٤مم إقمٔمؿ وهمػمه ُمـ إئٛم٦م ذم يمت٤مسمف 

 شيث٤مر احلؼ قمغم أسم٤مء واعمِم٤ميخاًمٕمٚمؿ اًمِم٤مُمخ ذم إ»اعمٕمروف سمـ

وٓ ؿمؽ أن اًمٌخ٤مري ُمـ ؾم٤مدات اعمحدصملم اًمرومٕم٤مء ومام فمٜمؽ سمٛمـ 

ؼمك دوٟمف وُمع هذا دمٜم٥م اًمٌخ٤مري ُمـ ٓ حيَم ُمـ احلٗم٤مظ اًمٕم٤ٌمد يمام خت

يمت٥م اجلرح واًمتٕمديؾ ُمثؾ قمكم سمـ اعمديٜمل دمٜمٌف ُمًٚمؿ.... واٟمٔمر 

يمؿ حت٤مُمك ص٤مطم٤ٌممه٤م ُمـ إئٛم٦م اًمٙم٤ٌمر.... ومٗمل رضم٤مهلام ش اًمّمحٞمحلم»

ُمـ سح يمثػم ُمـ إئٛم٦م سمجرطمٝمؿ وشمٙمٚمؿ ومٞمٝمؿ ُمـ شمٙمٚمؿ سم٤مًمٙمالم 

اًمِمديد وأقمج٥م ُمـ هذا أن ذم رضم٤مهلام ُمـ مل يث٧ٌم شمٕمديٚمف وإٟمام هق ذم 

قل أو اعمًتقر ىم٤مل اًمذهٌل ذم شمرمج٦م طمٗمص سمـ سمٖمٞمؾ: ىم٤مل اسمـ درضم٦م اعمجٝم

اًم٘مٓم٤من: ٓ يٕمرف ًمف طم٤مل وٓ يٕمرف يٕمٜمل ومٝمق جمٝمقل اًمٕمداًم٦م وجمٝمقل 

 اًمٕملم جمٛمع اجلٝم٤مًمتلم.

ش اعمٞمزان»ىم٤مل اًمذهٌل: ىمٚم٧م: مل أذيمر هذا اًمٜمقع ذم يمت٤ميب هذا يٕمٜمل 

اًمرضمؾ أو  ن اسمـ اًم٘مٓم٤من يتٙمٚمؿ ذم يمؾ ُمـ مل ي٘مؾ ومٞمف إُم٤مم قم٤مس ذًمؽ٢موم

ش اًمّمحٞمحلم»أظمذ قمٛمـ قم٤مسه ُم٤م يدل قمغم قمداًمتف وهذا رء يمثػم ومٗمل 

ُمـ هذا اًمٜمٛمط ظمٚمؼ يمثػمون ُمًتقرون ُم٤م وٕمٗمٝمؿ أطمد وٓ هؿ 

 سمٛمج٤مهٞمؾ.

قمدد ش اًمّمحٞمحلم»وىم٤مل ذم شمرمج٦م ُم٤مًمؽ سمـ اخلػم اًمزسم٤مدي: ذم رواة 

يمثػم ُم٤م قمٚمٛمٜم٤م أن أطمدًا ٟمص قمغم شمقصمٞم٘مٝمؿ وم٤مٟمٔمر هذا اًمٕمج٥م يروي قمٛمـ 

٤مًمف ُم٤م ذيمر ويؽمك أئٛم٦م ُمِم٤مهػم ُمّمٜمٗملم ٕهنؿ ىم٤مًمقا سمخٚمؼ اًم٘مرآن أو طم

 وىمٗمقا أو ٟمحق ذًمؽ.

واًمٕمج٥م هٜم٤م ُمـ جم٤مُمٚم٦م اًمذهٌل سم٘مقًمف: ٓ هؿ سمٛمج٤مهٞمؾ! ومٛمـ مل 

يٕمٚمؿ قمداًمتف مل شمِمٛمٚمف أدًم٦م ىمٌقل ظمؼم أطم٤مد اخل٤مص٦م سم٤مًمٕمدول وٓ يٙمٗمل 

وى قمٜمف سمدون ذم اًمٕمداًم٦م جمرد إؾمالم اًمراوي قمٜمد همػم احلٜمٗمٞم٦م وم٤مًمذي ر
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صٓمالح قمغم شمًٛمٞمتف ُمًتقرًا ٓ شمقصمٞمؼ جمٝمقل ؾمٞمام ُمع ىمٚم٦م اًمرواي٦م وآ

 يدظمٚمف ذم اًمٕمدول اًمذيـ شمتٜم٤موهلؿ أدًم٦م ىمٌقل أطم٤مد.

ومٝمذا شمٗمريط وإومراط يؽمك أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م وحمٛمد سمـ احلًـ واسمـ إؾمح٤مق 

وداود اًمٔم٤مهري وهذا ىمد أذقمـ ًمف اًمٜم٤مس ذم اعمٖم٤مزي وهذا ىمد شمٌٕمف ؿمٓمر 

ٞمٓم٦م صمؿ يروي قمـ ُمًتقر ٓ يٕمٚمؿ ُمـ هق وٓ ُم٤م هق اٟمتٝمك يمالم أهؾ اًمًٌ

 اعم٘مٌكم.

ىمٚم٧م: صٜمٞمع اًمٌخ٤مري ُمع اإلُم٤مم إقمٔمؿ يِمٌف صٜمٞمٕمف ُمع ضمٕمٗمر 

ذم شمرمج٦م اإلُم٤مم ضمٕمٗمر اًمّم٤مدقش اًمتذيمرة»اًمّم٤مدق ىم٤مل اًمذهٌل ذم 
(457)

: مل 

 ا.هـحيت٩م سمف اًمٌخ٤مري واطمت٩م سمف ؾم٤مئر إُم٦م 

 اًمٌخ٤مري ذم اعم٤ًمئؾ اًمتل قمرض أىمقل ىمد رد ـم٤مئٗم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء قمغم

ومٞمٝم٤م سم٠ميب طمٜمٞمٗم٦م سمٛم١مًمٗم٤مت ُمًت٘مٚم٦م يمام رد قمٚمٞمٝم٤م اًمٕمالُم٦م سمدر اًمديـ اًمٕمٞمٜمل 

رمحف اهلل ذم قمٛمدة اًم٘م٤مري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري وممـ أومرده٤م سم٤مًمت٠مًمٞمػ 

ًمت٤ٌمس اًمٕمالُم٦م قمٌد اًمٖمٜمل اعمٞمداين شمٚمٛمٞمذ اسمـ قم٤مسمديـ ؾمٛمك يمت٤مسمف يمِمػ آ

ًمٜم٤مس وهق ضمٞمد ًمٚمٖم٤مي٦م وًمٜم٤م ذم ذًمؽ رؾم٤مًم٦م قمام أورده اًمٌخ٤مري قمغم سمٕمض ا

 ُمًت٘مٚم٦م شم٠ميت ذم اًم٘مًؿ اًمث٤مًم٨م ُمـ هذا اًمٙمت٤مب.

أىمقل حت٤مُمؾ اًمٌخ٤مري قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م صم٤مسم٧م ٓ ري٥م ومٞمف وًمٙمـ ُم٤م 

ؾمٌٌف؟ يرى اًمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م حمٛمد أٟمقر ؿم٤مه اًمٙمِمٛمػمي وُمثٚمف اًمٕمالُم٦م 

اًمِمٞمخ فمٗمر اًمتٝم٤مٟمقي أن ؾم٥ٌم اٟمحراف اًمٌخ٤مري قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م أن 

اًمٌخ٤مري صح٥م احلٛمٞمدي يمام ىم٤مًمف اًمٙمِمٛمػمي وصح٥م ٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد يمام 

ىم٤مًمف اًمتٝم٤مٟمقي وشمٕمّم٥م احلٛمٞمدي قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م ُمٕمٚمقم مم٤م ؾمٌؼ ذيمره 

وشمٕمّم٥م ٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد يمذًمؽ ُمٕمٚمقم طمتك أن اًمدوٓيب اهتؿ مح٤مدًا سمقوع 

طمٙم٤مي٤مت ذم ُمث٤مًم٥م أيب طمٜمٞمٗم٦م يمٚمٝم٤م زور يمام ضم٤مء ذيمره ذم هتذي٥م اًمتٝمذي٥م 

اسمـ طمجر واعمٞمزان ًمٚمذهٌل وذم هدي اًم٤ًمري ٓسمـ طمجر ذم ًمٚمح٤مومظ 

                                                           

(457)167:1. 
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شمرمج٦م ٟمٕمٞمؿ سمـ مح٤مد أٟمف يم٤من ؿمديدًا قمغم أهؾ اًمرأي وىم٤مل احل٤مومظ اًمذهٌل 

ذم اعمٞمزان ذم شمرمج٦م ٟمٕمٞمؿ ىم٤مل اًمٕم٤ٌمس سمـ ُمّمٕم٥م ذم شم٤مرخيف ووع ٟمٕمٞمؿ سمـ 

 .ا.هـمح٤مد يمت٤ٌم ذم اًمرد قمغم احلٜمٗمٞم٦م 

ـ طم٤ٌمن ذم يمت٤مب ومم٤م يدل قمغم شمٕمٜم٧م احلٛمٞمدي ُم٤م رواه اسم

اعمجروطملم ُمـ ـمريؼ حمٛمد سمـ ُمٜمّمقر اجلقار ىم٤مل: رأي٧م احلٛمٞمدي ي٘مرأ 

يمت٤مب اًمرد قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م ذم اعمًجد احلرام ومٙم٤من ي٘مقل ىم٤مل سمٕمض اًمٜم٤مس 

وشم٠مصمر  ا.هـوم٘مٚم٧م ًمف يمٞمػ ٓ شمًٛمٞمف ىم٤مل أيمره أن أذيمره ذم اعمًجد احلرام 

ُمؾ اعمحدصملم قمغم أهؾ اًمرضمؾ سمام يًٛمٕمف ُمـ ُمِم٤مخيف أُمر واىمع ٓ ؾمٞمام وحت٤م

 دم٤مه اًم٤ًمئد ذم ذًمؽ اًمٕمٍم.اًمرأي يم٤من هق آ

ويرى اًمٙمقصمري رمحف اهلل ؾم٤ًٌٌم آظمر ًمتح٤مُمؾ اًمٌخ٤مري قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م 

وهق أن اًمٌخ٤مري عم٤م ارحتؾ ًمٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ وقم٤مد إمم سمخ٤مرى طمًده قمٚمامء 

سمٚمده ؿم٠من يمؾ ُمـ يرحتؾ ًمٚمٕمٚمؿ ويٕمقد ٕهٚمف سم٤مجلؿ اًمٙمثػم ُمٜمف طمتك 

ومتقى أظمٓم٠م ومٞمٝم٤م وم٠مظمرضمقه سمًٌٌٝم٤م ُمـ سمخ٤مرى ومٚمام أظمرضمقه أُمًٙمقا ًمف 

اٟم٘مٚم٥م قمٚمٞمٝمؿ وضمرى سمٞمٜمف وسمٞمٜمٝمؿ ُم٤م ضمرى يمام ؾمٌؼ ًمٚمٌخ٤مري ُمثٞمٚمف ذم 

ٟمٞم٤ًمسمقر وم٠مظمذ يٌدي سمٕمض شمِمدد ٟمحقهؿ ذم يمتٌف مم٤م هق ُمـ ىمٌٞمؾ ٟمٗمث٦م 

 ا.هـُمّمدور ٓ شم٘مقم مه٤م احلج٦م ويرضمك قمٗمقه٤م ًمف وهلؿ ؾم٤محمٝمؿ اهلل شمٕم٤ممم 

خ٤مري ُمِمٝمقرة ذم يمت٥م احلٜمٗمٞم٦م وهل أن وطمٙم٤مي٦م إظمراج اًمٌ

اًمٌخ٤مري عم٤م ىمدم سمخ٤مرى ذم زُمـ أيب طمٗمص اًمٙمٌػم وضمٕمؾ يٗمتل مه٤م ومٜمٝم٤مه 

أسمق طمٗمص وىم٤مل ًم٧ًم سم٠مهؾ هل٤م ومٚمؿ يٜمتف طمتك ؾمئؾ قمـ صٌٞملم ذسم٤م ًمٌـ 

ظمرضمقه واًم٘مّم٦م ٠مؿم٤مة أو سم٘مرة وم٠مومتك سمثٌقت احلرُم٦م وم٤مضمتٛمع اًمٜم٤مس وم

ٞم٦م واعمًٌقط ًمٚمنظمز ُمذيمقرة ذم اجلقاهر اعمْمٞم٦م واًمٓمٌ٘م٤مت اًمًٜم

 وهمػمه٤م.

وىمد اؾمتٌٕمد أسمق احلًٜم٤مت اًمٚمٙمٜمقي رمحف اهلل وىمقع هذه احلٙم٤مي٦م 

سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم ضمالًم٦م ىمدر اًمٌخ٤مري ودىم٦م ومٝمٛمف وؾمٕم٦م ٟمٔمره وهمقر ومٙمره مم٤م ٓ 

 ا.هـخيٗمك قمغم ُمـ اٟمتٗمع سمّمحٞمحف وقمغم شم٘مدير صحتٝم٤م وم٤مًمٌنم خيٓمئ 
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شم٘مدُم٧م ووم٤مشمف إذ ومم٤م يٌٕمد صح٦م هذه احلٙم٤مي٦م أن أسم٤م طمٗمص اًمٙمٌػم 

شمقذم ؾمٜم٦م ُم٤مئتلم وؾمٌٕم٦م قمنم واًمٌخ٤مري فمؾ ُمتٜم٘مال سملم اعمدن اإلؾمالُمٞم٦م 

ىمٌٞمؾ ووم٤مشمف سمزُمـ يًػم إٓ إن يم٤من  َّٓ إذم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ومل يرضمع إمم سمخ٤مرى 

ص٤مطم٥م اًم٘مّم٦م هق اسمٜمف حمٛمد سمـ أمحد سمـ طمٗمص أسمق طمٗمص اًمّمٖمػم رومٞمؼ 

 اًمٌخ٤مري ذم اًمٓمٚم٥م.

أٟمف ظمرج ُمـ ٟمٞم٤ًمسمقر إمم سمٚمده  واعمِمٝمقر ذم ىمّم٦م إظمراج اًمٌخ٤مري

صمر اظمتالف وىمع سمٞمٜمف وسملم حمٛمد سمـ حيٞمك اًمذهكم ُمـ قمٚمامء إسمخ٤مرى قمغم 

ؾمتٗم٤مدة ُمـ ٟمٞم٤ًمسمقر ذم اطمتْم٤مٟمف وآ سمخ٤مرى سم٠مطمًـ مل شمٙمـ ٟمٞم٤ًمسمقر وًمٙمـ

ُمٜمف طمٞم٨م اوٓمٝمده أُمػمه٤م ظم٤مًمد سمـ أمحد سم٥ًٌم يمت٤مب وصٚمف ُمـ حمٛمد 

طمٗمص إمم سمٕمض رسم٤مـم٤مت  سمـ حيٞمك اًمذهكم طمتك أظمرضمف حمٛمد سمـ أمحد سمـ

سمخ٤مرى يمام ئمٝمر ُمـ ُمراضمٕم٦م ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء ُمع اًمٕمٚمؿ أن اًمٌخ٤مري 

يم٤من ذم ٟمِم٠مشمف ُمتٗم٘مٝم٤م سم٤معمذه٥م احلٜمٗمل اًم٤ًمئد ذم شمٚمؽ اًمٌالد سمخ٤مرى وُم٤م 

طمقهل٤م وم٘مد ذيمر أرسم٤مب اًمت٤مريخ واًمًػم اظمتالف اًمٌخ٤مري وهق صٖمػم إمم 

سمـ احلًـ اًمِمٞم٤ٌمين أمحد سمـ طمٗمص اًمٙمٌػم اًمٗم٘مٞمف احلٜمٗمل شمٚمٛمٞمذ حمٛمد 

وؾمٛمع ُمٜمف ضم٤مُمع ؾمٗمٞم٤من اًمثقري وىمد أصمٜمك أسمق طمٗمص اًمٙمٌػم قمغم 

اًمٌخ٤مري عم٤م رأى ومٞمف ُمـ قمالُم٤مت اًمٜمٌقغ وضمقدة احلٗمظ وم٘م٤مل هذا ؿم٤مب 

يمٞمس أرضمقا أن يٙمقن ًمف صٞم٧م وذيمر وىمد يم٤من ُم٤م ىم٤مل وىم٤مل اًمٌخ٤مري يمام 

ك ذم شم٤مريخ سمٖمداد ومٚمام ـمٕمٜم٧م ذم ؾم٧م قمنمة ؾمٜم٦م طمٗمٔم٧م يمت٥م اسمـ اعم٤ٌمر

أصح٤مب اًمرأي وم٤مإلُم٤مم اًمٌخ٤مري يٕمٜمل  –وويمٞمع وقمروم٧م يمالم ه١مٓء 

ة ذم اًمٗم٘مف وُم٤م أفمٜمف اؾمتٗم٤مد اًمدىم٦م ذم شمرامجف إٓ سمؼميم٦م ُمٕمرومتف ٠مطمٜمٗمل اًمٜمِم

ًمٗم٘مف احلٜمٗمٞم٦م اعمٕمروف ًمدى اًمٗم٘مٝم٤مء سم٤مًمدىم٦م وهذا أيْم٤ًم مم٤م يٌٕمد صح٦م شمٚمؽ 

 ٜمٝم٤م.ضمتامع قمغم ضع ؿم٤مة وذب ًمٌاعمتٜم٤مىمٚم٦م ُمـ اًمتحريؿ سم٤مٓ احلٙم٤مي٦م

واًمذي يّمح ذم ؾم٥ٌم إظمراضمف ُمـ سمخ٤مرى هق ُم٤م ذيمره احل٤مومظ 

أن ؾم٥ٌم إظمراج اًمٌخ٤مري ُمـ سمخ٤مرى هق ىمقًمف ذم ُم٠ًمًم٦م اًمٚمٗمظ  اًمذهٌل

وُمٕم٤مسه  أظمرضمف هق أسمق طمٗمص اًمّمٖمػم رومٞمؼ اًمٌخ٤مري ذم اًمٓمٚم٥م واًمذي
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ذم ؿمٞم٤مظم٦م سمٚمدمه٤م طمٞم٨م ىم٤مل اًمذهٌل ذم اًمًػم ذم شمرمج٦م أيب طمٗمص اًمّمٖمػم 

قمـ اًم٘مرآن وىم٤مل هق يمالم اهلل ىم٤مًمقا يمٞمػ يٜمٍمف  وعم٤م ؾمئؾ اًمٌخ٤مري

وم٘م٤مل اًم٘مرآن يتٍمف سم٤مًٕمًٜم٦م وم٘م٤مل حمٛمد سمـ حيٞمك اًمذهكم ُمـ أشمك جمٚمًف 

أي اًمٌخ٤مري ومال ي٠مشمٞمٜمل ويمت٥م اًمذهكم إمم ظم٤مًمد أُمػم سمخ٤مرى وإمم 

ؿمٞمقظمٝم٤م سم٠مُمره ومٝمؿ ظم٤مًمد طمتك أظمرضمف حمٛمد سمـ أمحد سمـ طمٗمص إمم سمٕمض 

 رسم٤مـم٤مت سمخ٤مرى.

أمحد ص٤مطم٥م اًمؽممج٦م أسمق طمٗمص اًمّمٖمػم رطمؾ ويم٤من حمٛمد سمـ 

وؾمٛمع ُمـ أيب اًمقًمٞمد اًمٓمٞم٤مًمز واحلٛمٞمدي وحيٞمك سمـ ُمٕملم وهمػمهؿ 

ظمتالف واًمرد قمغم وراومؼ اًمٌخ٤مري ذم اًمٓمٚم٥م ُمدة وًمف يمت٤مب إهقاء وآ

اًمٚمٗمٔمٞم٦م ويم٤من صم٘م٦م إُم٤مُم٤ًم ورقم٤ًم زاهدًا رسم٤مٟمٞم٤ًم ص٤مطم٥م ؾمٜم٦م واشم٤ٌمع ويم٤من أسمقه 

هـ اٟمتٝمك يمالم اًمذهٌل 264ًـ شمقذم ؾمٜم٦م ُمـ يم٤ٌمر شمالُمذة حمٛمد سمـ احل

 خمتٍمًا ُمٜم٘مقًٓ قمـ اًمٗمقائد اًمٌٝمٞم٦م ًمٚمٙمٜمقي.

واًمذي يؽمضمح ُمـ إؾم٤ٌمب ُم٤م ذيمره اًمٕمالُم٦م أسمق همدة سم٘مقًمف صمؿ ٓ 

يٖمٞم٥م قمٜمؽ إمم ضم٤مٟم٥م ُم٤م شم٘مدم أن اًمٌخ٤مري وم٘مٞمف همٚم٥م قمٚمٞمف احلدي٨م 

ًمٗم٘مف وإصمر ويرى أن اإليامن ىمقل وقمٛمؾ وأن أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م حمدث همٚم٥م قمٚمٞمف ا

واًمرأي وٓ يرى ذًمؽ وىمد يم٤من سملم هذيـ اًمٗمري٘ملم ضمٗمقة ُمٕمرووم٦م ضم٤مء ذم 

أمحد ىم٤مل  484 3ج – 94 4شمرشمٞم٥م اعمدارك ًمٚم٘م٤ميض قمٞم٤مض رمحف اهلل ج

سمـ طمٜمٌؾ ُم٤م زًمٜم٤م ٟمٚمٕمـ أهؾ اًمرأي ويٚمٕمقٟمٜم٤م طمتك ضم٤مء اًمِم٤مومٕمل ومٛمزج 

 سمٞمٜمٜم٤م.

ىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض يريد أٟمف متًؽ سمّمحٞمح أصم٤مر واؾمتٕمٛمٚمٝم٤م صمؿ 

هؿ أن ُمـ اًمرأي ُم٤م حيت٤مج إًمٞمف وشمٌٜمك أطمٙم٤مم اًمنمع قمٚمٞمف وأٟمف ىمٞم٤مس أرا

قمغم أصقهل٤م وُمٜمتزع ُمٜمٝم٤م وأراهؿ يمٞمٗمٞم٦م اٟمتزاقمٝم٤م واًمتٕمٚمؼ سمٕمٚمٚمٝم٤م وشمٜمٌٞمٝم٤مهت٤م 

ومٕمٚمؿ أصح٤مب احلدي٨م أن صحٞمح اًمرأي ومرع ًمألصؾ وقمٚمؿ أصح٤مب 

اًمرأي أٟمف ٓ ومرع إٓ سمٕمد أصؾ وأٟمف ٓ همٜمك قمـ شم٘مديؿ اًمًٜمـ وصحٞمح 

 ٟمتٝمك.أصم٤مر ا
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وذم ُمقىمػ اعمحدث اسمـ أيب ذئ٥م ُمـ اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ اًمٗم٘مٞمف اعمحدث 

ُمـ أضمؾ شمرك ُم٤مًمؽ اًمٕمٛمؾ سمحدي٨م اًمٌٞمٕم٤من سم٤مخلٞم٤مر عمٕم٤مرض راضمح قمٜمده 

قمؼمة سم٤مًمٖم٦م أيْم٤ًم ذم ؿمدة محؾ اعمحدصملم قمغم اًمٗم٘مٝم٤مء إذ ىم٤مل اسمـ أيب ذئ٥م 

ضسم٧م قمٜم٘مف يمام ذم يمت٤مب  سم٥ًٌم ذًمؽ يًتت٤مب ُم٤مًمؽ وم٢من شم٤مب وإٓ

وم٘مد أسم٤مح دُمف إذ طمٙمؿ سمٙمٗمره ًمؽميمف اًمٕمٛمؾ  4/493محد أُم٤مم اًمٕمٚمؾ ًمإل

 ي٘متؾ يم٠مٟمف يمٗمر وارشمد طمتك يًتت٤مب ؾمٌح٤من اهلل. سم٤محلدي٨م وم٢من شم٤مب وإَّٓ 

ظمتالف سملم اعمحدصملم واًمٗم٘مٝم٤مء وم٤مًمٗمجقة سملم وم٤مٟمٔمر رقم٤مك اهلل أصمر آ

اًمٗمري٘ملم ىمديٛم٦م واٟمٔمر ًمزاُم٤ًم ُم٤م قمٚم٘متف قمغم اًمرومع واًمتٙمٛمٞمؾ ًمٚمٙمٜمقي طمقل 

ٙمٚمٛم٦م اًم٘م٤مؾمٞم٦م ذم طمؼ اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمف وضمزاه قمـ اًمًٜم٦م هذه اًم

يمالم ؿمٞمخ ُمِم٤مخيٜم٤م قمٌداًمٗمت٤مح وه٤مك ٟمص شمٕمٚمٞم٘مف  ا.هـواًمٗم٘مف ظمػم اجلزاء 

اًمٕمٚمؾ وُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل »قمغم اًمرومع واًمتٙمٛمٞمؾ ىم٤مل اإلُم٤مم أمحد ذم يمت٤مسمف 

: ىم٤مًمقا ٓسمـ أيب ذئ٥م أن ُم٤مًمٙم٤م ي٘مقل: ًمٞمس اًمٌٞمٕم٤من سم٤مخلٞم٤مر وم٘م٤مل 493:4»

أي ُمتٌع صم٤مسم٧م ُمٕمٛمقل سمف ذم  -اسمـ أيب ذئ٥م هذا ظمؼم ُمقـم٠م ذم اعمديٜم٦م 

أيب ذئ٥م ويم٤من ُم٤مًمؽ ي٘مقل: ًمٞمس اًمٌٞمٕم٤من سم٤مخلٞم٤مر ىم٤مل اسمـ  -اعمديٜم٦م 

 يًتت٤مب ُم٤مًمؽ وم٢من شم٤مب وإٓ ضسم٧م قمٜم٘مف اٟمتٝمك.

وىمد أؿم٤مر ؿمٞمخٜم٤م اًمٕمالُم٦م اعمح٘مؼ اًمٙمقصمري رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف 

ٛم٦م اسمـ أيب ذئ٥م هذه وشمٕم٘مٌٝم٤م وم٘م٤مل: وُمـ إمم يمٚم 79ص »شم٠مٟمٞم٥م اخلٓمٞم٥م »

اًمٖمري٥م أٟمف يروى قمـ سمٕمْمٝمؿ أٟمف ىمٞمؾ ًمف: إن ُم٤مًمٙم٤م مل ي٠مظمذ سمحدي٨م 

اعمت٤ٌميٕملم سمٛمٕمٜمك أٟمف ٓ يرى ظمٞم٤مر اعمجٚمس وم٘م٤مل يًتت٤مب وم٢من شم٤مب وإٓ 

 ي٘متؾ! يم٠مٟمف سمذًمؽ يمٗمر طمتك يًتت٤مب وي٘متؾ! وهلل ذم ظمٚم٘مف ؿم١مون اٟمتٝمك. 

هذه احلٛمٚم٦م اًمِمديدة قمغم ُم٤مًمؽ: وًمٕمؾ اًمذي دومع اسمـ أيب ذئ٥م إمم 

ُمع اًمٕمٚمؿ ش اًمٌٞمٕم٤من سم٤مخلٞم٤مر...»ُم٤م ومٝمٛمف ُمـ أن ُم٤مًمٙم٤م رد احلدي٨م اًمّمحٞمح 

أن ُمـ رد طمديث٤م ًمٕمدم صمٌقشمف قمٜمده أو ظم٤مًمٗمف ًمدًمٞمؾ أىمقى ُمٜمف ًمديف مل يٙمـ 

يمٞمػ وُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمف روى ط ُمٙمذسم٤ًم وٓ رادًا عم٤م ضم٤مء قمـ اًمٜمٌل 

قـمئف سم٠مصح إؾم٤مٟمٞمد ُم٤مًمؽ قمـ ٟم٤مومع قمـ ذم ُمش اًمٌٞمٕم٤من سم٤مخلٞم٤مر...»طمدي٨م 
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ًمف أو أظمذ سمدًمٞمؾ أىمقى  اسمـ قمٛمر ومجٕمؾ ُمـ رد احلدي٨م ُمٙم٤مسمرة ُمثؾ ُمـ أوَّ

 ُمٜمف حت٤مُمؾ ُمردود ٓ يٚمتٗم٧م إًمٞمف.

صمؿ سمٕمد ُمدة ُمـ يمت٤مسم٦م ُم٤م شم٘مدم رأي٧م اًم٘م٤ميض اسمـ أيب يٕمغم احلٜمٌكم ىمد 

شمرمج٦م ذم  254:4ش ـمٌ٘م٤مت احلٜم٤مسمٚم٦م»أورد يمالم اسمـ أيب ذئ٥م هذا ذم يمت٤مسمف 

اًمٗمْمؾ سمـ زي٤مد اًمٌٖمدادي سمرواي٦م اًمٗمْمؾ ًمف قمـ ؿمٞمخف اإلُم٤مم أمحد وىمد 

طمٙم٤مه اإلُم٤مم أمحد قمـ اسمـ أيب ذئ٥م صمؿ شمٕم٘مٌف سم٘مقًمف: وُم٤مًمؽ مل يرد احلدي٨م 

ذم شمرمج٦م  302:2ش شم٤مريخ سمٖمداد»وًمٙمـ شم٠موًمف قمغم ذًمؽ اٟمتٝمك وُمثٚمف ذم 

 اسمـ أيب ذئ٥م.

شمرشمٞم٥م »ذم يمت٤مسمف  وىمد شمٕمرض هلذه اعم٠ًمًم٦م اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض رمحف اهلل

وسملمَّ ُمراد اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ ومٞمام ذه٥م إًمٞمف ُمـ شم٠مويؾ  55- 53:4»اعمدارك 

هذا احلدي٨م ودومع اًم٘م٤ميض أن يٙمقن ُم٤مًمؽ ىمد رد احلدي٨م وأـم٤مل ذم ذًمؽ 

 سمٕمض اًمٌمء وم٤مٟمٔمره إذا ؿمئ٧م.

ش شمٜم٘مٞمح اًمٗمّمقل»وىم٤مل اإلُم٤مم اًم٘مراذم رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم أواظمر 

 –ٞمط اًمتقٟمز رمحف اهلل شمٕم٤ممم: ومم٤م ؿمٜمع سمح٤مؿمٞم٦م اًمِمٞمخ حمٛمد ضمٕم 244:2

قمغم ُم٤مًمؽ رمحف اهلل خم٤مًمٗمتف حلدي٨م سمٞمع اخلٞم٤مر ُمع روايتف ًمف وهق  –سمف 

إٓ وىمد ظم٤مًمػ ُمـ يمت٤مب ُمٝمٞمع ُمتًع وُمًٚمؽ همػم ممتٜمع وٓ يقضمد قم٤ممل 

اهلل وؾمٜم٦م ٟمٌٞمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم أدًم٦ًم يمثػمًة وًمٙمـ عمٕم٤مرض راضمح 

 قمٚمٞمٝم٤م قمٜمد خم٤مًمٗمٝم٤م.

ُم٤مًمؽ شمرك هذا احلدي٨م عمٕم٤مرض راضمح قمٜمده وهق قمٛمؾ ويمذًمؽ 

وقمٚمؼ قمٚمٞمف اًمِمٞمخ  أهؾ اعمديٜم٦م ومٚمٞمس هذا سم٤مسم٤ًم اظمؽمقمف وٓ سمدقم٤ًم اسمتدقمف

قمغم ضمٕمٞمط ٟمجؾ حمِمٞمف سم٘مقًمف: ىمّمد اعمّمٜمػ مهذا اجلقاب قمغم ُم٤م ورد 

قمـ إُم٤مم دار اهلجرة ُمـ شمريمف حلدي٨م سمٞمع اخلٞم٤مر وأظمذه سمٕمٛمؾ أهؾ اعمديٜم٦م 

ذم اعم٠ًمًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م قمنمة ش اعمقاوم٘م٤مت»ًمف اًمِم٤مـمٌل ذم ٤مىم ووضمف ذًمؽ قمغم ُم٤م

أن اًمٕمٛمؾ اعمًتٛمر ُم٠مظمقذ قمـ اًمٕمٛمؾ  66:3ُمـ يمت٤مب إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م 

اعمًتٛمر ذم اًمّمح٤مسم٦م ومل يًتٛمر ومٞمٝمؿ إٓ وهق ُمًتٛمر ذم قمٛمؾ اًمرؾمقل 
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قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم أو ذم ىمقشمف وُم٤م ضمرى قمٚمٞمف اًمٕمٛمؾ وصم٧ٌم اؾمتٛمراره 

 مم سم٤مًمرضمقع إًمٞمف اٟمتٝمك.أصم٧ٌم ذم اإلشم٤ٌمع وأو

اإلٟمّم٤مف ذم أؾم٤ٌمب »وىم٤مل اإلُم٤مم اًمِم٤مه وزم اهلل اًمدهٚمقي ذم يمت٤مسمف 

وطمدي٨م ظمٞم٤مر اعمجٚمس طمدي٨م صحٞمح روي سمٓمرق  44ص ش ظمتالفآ

يمثػمة وقمٛمؾ سمف اسمـ قمٛمر وأسمق هريرة ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ومل ئمٝمر قمغم اًمٗم٘مٝم٤مء 

أى ُم٤مًمؽ أن روُمٕم٤مسهيؿ ومٚمؿ يٙمقٟمقا ي٘مقًمقن سمف وم -ذم اعمديٜم٦م  -اًمًٌٕم٦م 

 اٟمتٝمك.ش هذه قمٚم٦م ىم٤مدطم٦م

صمؿ رأي٧م اإلُم٤مم اسمـ ىمداُم٦م احلٜمٌكم رمحف اهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل ذم يمت٤مسمف 

قمٜمد سمح٨م طمدي٨م اخلٞم٤مر هذا... وىم٤مل اًمِم٤مومٕمل رمحف اهلل ٓ  6:4ش اعمٖمٜمل»

أدري هؾ اهتؿ ُم٤مًمؽ ٟمٗمًف؟ أو ٟم٤مومٕم٤ًم؟ وأقمٔمؿ أن أىمقل قمٌداهلل سمـ قمٛمر! 

 اٟمتٝمك.

قت هذه اًمٙمٚمٛم٦م قمـ اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل قمٜمدي ىم٤مل قمٌداًمٗمت٤مح: وذم صمٌ

ومٚمؿ أضمد هذه اًمٕم٤ٌمرة ومٞمٝمام ش اًمرؾم٤مًم٦م»وش إم»ٟمٔمر وىمد رضمٕم٧م إمم يمت٤مب 

ًمٚمٜمقوي وم٤مهلل أقمٚمؿ ش اعمجٛمقع»ًمٚمٌٞمٝم٘مل وٓ ذم ش اًمًٜمـ اًمٙمؼمى»وٓ ذم 

سمثٌقهت٤م قمـ اًمِم٤مومٕمل إذ هل همري٦ٌم قمـ أدسمف ويمًقة ًم٤ًمٟمف وأًمٗم٤مفمف وىمد 

ل ذم هذه اعم٠ًمًم٦م ٟم٤مزع ومٞمف ُم٤مًمٙم٤ًم وًمٙمٜمف ذم هم٤مي٦م يمالم ًمٚمِم٤مومٕمش إم»ضم٤مء ذم 

 أدب اًمًٚمػ اًمٕمٚمٛمل اًمذي ُمـ ؿمٞمقظمف اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل ريض اهلل قمٜمف.

وأٟم٤م أُمٞمؾ إمم أن ىم٤مئؾ ذًمؽ همػمه وٟم٥ًم إمم اًمِم٤مومٕمل ًمٚمٜمٞمؾ ُمـ 

ؿمٞمخف ُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمف سمٚم٤ًمن شمٚمٛمٞمذه وطم٤مؿم٤مه ُمـ ذًمؽ وهٜم٤مك سمٕمض 

ـ ٟمٞمؾ إئٛم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ سمٕمْمٝمؿ اًمٜم٤مس يٓمٞم٥م هلؿ أن يث٧ٌم ُم٤م يٜم٘مؾ ُم

 ُمـ سمٕمض! ٟم٠ًمل اهلل اًمًالُم٦م واًمٕم٤مومٞم٦م ُمـ إهمراض وإُمراض.

ن يمٚمٛم٦م اسمـ أيب ذئ٥م قمغم إُم٤مُمتف وإٟمام أـمٚم٧م ذم هذه اًمتٕمٚمٞم٘م٦م ٕ

وضمالًم٦م ىمدره ًمٙمٌػمة ذم طمؼ ُم٤مًمؽ اًمٜمجؿ اًمث٤مىم٥م ذم إُم٤مُم٦م احلدي٨م واًمٗم٘مف 

 واًمٜم٤مس وُم٤م أصدق أن ي٘م٤مل هٜم٤م: 

 خلالف سمٞمٜمٝمؿوُم٤م ضمرى ُمـ ا

 

 ومٝمق اضمتٝم٤مد ومٞمف ؿم٤مدوا ديٜمٝمؿ
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ُمقاوم٘م٦م اًمٌخ٤مري ًمٚمحٜمٗمٞم٦م أيمثر ُمـ ُمقاوم٘متف ًمٖمػمهؿ ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء  أقول

يٕمرف ذًمؽ ُمـ قمرف صحٞمح اًمٌخ٤مري وأُمٕمـ ومٞمف واًمذي ئمٝمر زم حت٘مٞم٘م٤م 

أن اعمِمٙمٚم٦م يمٚمٝم٤م شمٙمٛمـ ذم ُم٠ًمًم٦م اإلرضم٤مء وم٤مًمٌخ٤مري يرى اإليامن ىمقل 

سمق طمٜمٞمٗم٦م يرى اًمٕمٛمؾ صمٛمرة ًمإليامن وقمٛمؾ وأـم٤مل ذم ذًمؽ ذم صحٞمحف وأ

ومٝمذا هق اًم٥ًٌم اًمذي ضمٕمؾ اًمٌخ٤مري يتح٤مُمؾ قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م ويمؿ أصمرت 

قمت٘م٤مد ذم اجلرح واًمتٕمديؾ ومل يًٚمؿ ُمٜمٝم٤م اًمٌخ٤مري ٟمٗمًف وم٘مد ُم٤ًمئؾ آ

أصمرت قمٚمٞمف ُم٠ًمًم٦م اًمٚمٗمظ طمتك شمريمف سمـ أيب طم٤مشمؿ وأسمق زرقم٦م ُمع أن 

ُم٤م ذه٥م إًمٞمف اإلُم٤مم اًمّمقاب ذم ُم٠ًمًم٦م اًمٚمٗمظ ُمع اًمٌخ٤مري وُمع أن 

 إقمٔمؿ ذم ُم٠ًمًم٦م اإليامن هق ُمـ صٛمٞمؿ اًمًٜم٦م.

 هذا هق ؾم٥ٌم اًمٗمجقة سملم اًمٌخ٤مري واإلُم٤مم إقمٔمؿ.

أسمق طمٜمٞمٗم٦م اًمٜمٕمامن إُم٤مم »ىم٤مل اًمٕمالُم٦م وهٌل إًم٤ٌمين ذم يمت٤مسمف اًمٕمٔمٞمؿ 

 ُم٤م ٟمّمف:ش إئٛم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء

م يم٤من اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري يرى أن إقمامل ضمزء ُمـ اإليامن ويرى اإلُم٤م

أسمق طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم أن اإليامن هق قم٘مد اًم٘مٚم٥م قمغم اًمتّمديؼ سم٤مهلل 

 شمٕم٤ممم واًمٜمٓمؼ سم٤مًمِمٝم٤مدشملم أُم٤م إقمامل ومٚمٞم٧ًم ضمزءًا ُمـ اإليامن.

ويم٤من اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري رمحف اهلل شمٕم٤ممم يرى أن شم٤مرك اًمٕم٤ٌمدات  

يٕمذب سم٤مًمٜم٤مر ذم أظمرة قمغم طملم يرى اإلُم٤مم رمحف اهلل شمٕم٤ممم أن ُمـ ؾمٚمؿ 

ف اإليامن وومٕمؾ اعمٕم٤ميص اعمختٚمٗم٦م وُم٤مت دون شمقسم٦م وم٢من أُمره ُم١مظمر إمم اهلل ًم

ٹ ٹ شمٕم٤ممم إن ؿم٤مء قمذسمف مه٤م سمٕمدًمف وإن ؿم٤مء قمٗم٤م قمٜمف ومٞمٝم٤م سمٗمْمٚمف يمام 
[ 48]اًمٜم٤ًمء:  ﴾ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے﴿

ًمذا ٟمرى اًمٌخ٤مري ي٘مقل ذم اإلُم٤مم رمحف اهلل شمٕم٤ممم رُمل سم٤مإلرضم٤مء وم٢من يم٤من 

٤مري سمف اإلرضم٤مء اًمذي هق إرضم٤مء أُمر اعم١مُمٜملم إمم اهلل ىمّمد اإلُم٤مم اًمٌخ

شمٕم٤ممم ي٘ميض ومٞمٝمؿ سمام يِم٤مء ومذًمؽ صحٞمح ٕٟمف قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م وإن يم٤من 

يمام  -ي٘مّمد سمف اإلرضم٤مء اًمذي يٕمٜمك سمف أٟمف ٓ شمي ُمٕمّمٞم٦م ُمع اإليامن سمح٤مل 

ي٤ًم يم٤من وم٢من طمٞم٤مة أومٝمذا ُمردود قمغم ىم٤مئٚمف  -ق رأي اجلٝمٛمٞم٦م وُمـ واوم٘مٝمؿ ه
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رمحف اهلل شمٕم٤ممم ُمـ قم٤ٌمدة هلل شمٕم٤ممم وظمقف ُمٜمف وزهد وورع  اإلُم٤مم

وطمرص قمغم ُمرو٤مة اهلل شمٕم٤ممم ورؾم٤مئٚمف اعمدوٟم٦م ومٞمٝم٤م قم٘مٞمدة اإلُم٤مم ُمـ 

اًمٗم٘مف إيمؼم واًمٗم٘مف إسمًط شمرد هذه اًمدقمقى قمغم اإلُم٤مم وشمرومض ىمٌقهل٤م 

 قمٜمف.

ىم٤مل اإلُم٤مم اًمٙمقصمري رمحف اهلل شمٕم٤ممم: يم٤من ذم زُمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م وسمٕمده 

ص٤محلقن يٕمت٘مدون أن اإليامن ىمقل وقمٛمؾ يزيد ويٜم٘مص ويرُمقن  أٟم٤مس

سم٤مإلرضم٤مء ُمـ يرى اإليامن اًمٕم٘مد واًمٙمٚمٛم٦م ُمع أٟمف احلؼ اًمٍماح سم٤مًمٜمٔمر إمم 

]احلجرات:  ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿طمج٩م اًمنمع ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

)اإليامن أن شم١مُمـ سم٤مهلل وُمالئٙمتف ويمتٌف ورؾمٚمف ط: وىم٤مل اًمٜمٌل [ 44

در ظمػمه وذه( أظمرضمف ُمًٚمؿ قمـ قمٛمر سمـ واًمٞمقم أظمر وشم١مُمـ سم٤مًم٘م

اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف وقمٚمٞمف مجٝمقر أهؾ اًمًٜم٦م ىم٤مل أُمدي: أن اعمٕمتزًم٦م 

 يم٤مٟمقا ذم اًمّمدر إول يٚم٘مٌقن ُمـ ظم٤مًمٗمٝمؿ ذم اًم٘مدر ُمرضمئ٦م.

وروي قمـ قمثامن اًمٌتل: أٟمف يمت٥م إمم اإلُم٤مم رمحف اهلل شمٕم٤ممم وىم٤مل: 

: ُمرضمئ٦م ُمٚمٕمقٟم٦م وأٟم٤م ُمٜمٝمؿ أٟمتؿ ُمرضمئ٦م وم٠مضم٤مسمف: سم٠من اعمرضمئ٦م قمغم ضسملم

سمريء وُمرضمئ٦م ُمرطمقُم٦م وأٟم٤م ُمٜمٝمؿ ويمت٥م ومٞمف سم٠من إٟمٌٞم٤مء يم٤مٟمقا يمذًمؽ أٓ 

وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ﴿شمرى إمم ىمقل قمٞمًك قمٚمٞمف اًمًالم 
 [.448اعم٤مئدة: ﴾ ]ېئ ېئ ىئ ىئ

صمؿ اعمرضمئ٦م قمغم ٟمققملم: ش: اًمتٛمٝمٞمد»وىم٤مل قمٌداًمِمٙمقر اًم٤ًمعمل ذم 

ئ٦م ُمٚمٕمقٟم٦م وهؿ اًمذيـ وُمرضمط ُمرضمئ٦م ُمرطمقُم٦م وهؿ أصح٤مب اًمٜمٌل 

 ي٘مقًمقن سم٠من اعمٕمّمٞم٦م ٓ شمي واًمٕم٤ميص ٓ يٕم٤مىم٥م.

سمٕمد  –ذم شمرمج٦م ُمًٕمر سمـ يمدام ش ُمٞمزان اإلقمتدال»ىم٤مل اًمذهٌل ذم 

وٓ قمؼمة سم٘مقل اًمًٚمٞمامين: يم٤من ُمـ اعمرضمئ٦م: ُمًٕمر ومح٤مد سمـ  –ذيمر وصم٤مىمتف 

ي٦م أيب ؾمٚمٞمامن واًمٜمٕمامن وقمٛمرو سمـ ُمرة وقمٌداًمٕمزيز سمـ أيب رواد وأسمق ُمٕم٤مو

 وقمٛمر سمـ ذر وهد مج٤مقم٦م.
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: اإلرضم٤مء ُمذه٥م ًمٕمدة ُمـ أضمٚم٦م اًمٕمٚمامء وٓ يٜمٌٖمل اًمذهٌل قلت

اًمتح٤مُمؾ قمغم ىم٤مئٚمف وهذا اإلرضم٤مء ُمٕمٜم٤مه شم٠مظمػم أُمر اعم١مُمـ اعمذٟم٥م إمم اهلل 

شمٕم٤ممم ذم أظمرة إن ؿم٤مء قمذسمف وإن ؿم٤مء همٗمر ًمف ومٙمالم اًمٌخ٤مري ذم هذا 

ًمٞمف يمؾ ُمٜمٝمام وٓ جم٤مل ًمٚمرد اجل٤مٟم٥م إٟمام هق ُمـ ىمٌؾ اعمذه٥م اًمذي ُم٤مل إ

سمٛمخ٤مًمٗم٦م اعمذه٥م ومٚمٙمؾ وضمٝم٦م هق ُمقًمٞمٝم٤م واهلل أقمٚمؿ وإذا قمروم٧م اًم٥ًٌم 

 ومٝم٤مك اًمٙمالم قمغم اإلرضم٤مء ُمٗمّمال:

 ىم٤مل قمٌداًمٗمت٤مح أسمق همدة ذم شمٕمٚمٞم٘مف قمغم آٟمت٘م٤مء ٓسمـ قمٌداًمؼم:

اإلرضم٤مء ُمٕمٜم٤مه ذم اًمٚمٖم٦م: اًمت٠مظمػم وًمف إـمالق قمغم ُمٕمٜمك ُمنموع 

 ع:وإـمالق قمغم ُمٕمٜمك ممٜمق

يٓمٚمؼ اإلرضم٤مء قمغم ُمٕمٜمك ُمنموع وهق شم٠مظمػم اًم٘مقل ذم احلٙمؿ  -4

ذم شمّمقي٥م إطمدى اًمٓم٤مئٗمتلم اعمت٘م٤مشمٚمتلم سمٕمد ُم٘متؾ ؾمٞمدٟم٤م قمثامن ريض اهلل 

 قمٜمف.

ويٓمٚمؼ اإلرضم٤مء قمغم ُمٕمٜمك ُمنموع أيْم٤ًم وهق أنَّ ُمـ اقمت٘مد  -2

اإليامن سم٤مهلل شمٕم٤ممم سم٘مٚمٌف وأىمر سمف سمٚم٤ًمٟمف وأظمؾ سم٤مًمٕمٛمؾ سم٠من وٞمع ؿمٞمئ٤م ُمـ 

ًمٗمرائض أو ارشمٙم٥م سمٕمض اًمٙم٤ٌمئر يم٤من ُم١مُمٜم٤ًم ُمذٟم٤ٌم يًتحؼ اًمٕمذاب سم٤مًمٜم٤مر ا

وأُمره ُمرضم٠ٌم أي ُم١مظمر إمم اهلل شمٕم٤ممم إن ؿم٤مء قمٗم٤م قمٜمف وإن ؿم٤مء قمذسمف وهذا 

 ُم٤م ذه٥م اًمٞمف أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ُمع اظمتالومٝمؿ ذم اًمتٕمٌػم قمٜمف.

ويٓمٚمؼ اإلرضم٤مء قمغم ُمٕمٜمك ُمذُمقم و٤مل وهق شم٠مظمػم اًم٘مقل ذم  -3

تح٘م٤مق اًمٕمذاب ذم اًمٜم٤مر قمغم ُمـ ارشمٙم٥م اًمٙم٤ٌمئر يم٘متؾ اًمٜمٗمس احلٙمؿ سم٤مؾم

واًمزٟم٤م وذب اخلٛمر وشمرك اًمٗمرائض يم٤مًمّمالة واًمّمقم واًمزيم٤مة ٕن 

اإليامن قمٜمد ُمـ يرى ذًمؽ إٟمام هق شمّمديؼ سم٤مًم٘مٚم٥م وإىمرار سم٤مًمٚم٤ًمن وم٘مط 

وٓ يي شمرك اًمٕمٛمؾ وشمِمٌثقا ًمف سمٔم٤مهر طمدي٨م: )ُمـ ىم٤مل ٓ إًمف إٓ اهلل 

ُمذه٥م سم٤مـمؾ وىمع ُمـ سمٕمض اًمٗمرق اًمْم٤مًم٦م خم٤مًمٗم٤ًم دظمؾ اجلٜم٦م(.وهذا 

ًمٍميح اًمٜمّمقص اًمث٤مسمت٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م وؾمٛمل اًم٘م٤مئٚمقن سمف ُمرضمئ٦م ىم٤مل احل٤مومظ 

ذم رضم٤م: اعمرضمئ٦م ـم٤مئٗم٦م ُمـ  69:4ش شم٤مج اًمٕمروس»اعمرشم٣م اًمزسمٞمدي ذم 
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وا ١ماعمًٚمٛملم ي٘مقًمقن: اإليامن ىمقل سمال قمٛمؾ يم٠مهنؿ ىمدُمقا اًم٘مقل وأرضم

أهنؿ ًمق مل يّمٚمقا ومل يّمقُمقا ًمٜمج٤مهؿ اًمٕمٛمؾ أي أظمروه ٕهنؿ يرون 

 إيامهنؿ اٟمتٝمك.

وقمغم هذه اإلـمالىم٤مت ومٚمٞمس يمؾ ُمـ أـمٚمؼ قمٚمٞمف اإلرضم٤مء ُمتٝمام ذم 

ديٜمف وظم٤مرضم٤ًم قمـ اًمًٜم٦م سمؾ يٜمٔمر ذم اعمٕمٜمك اًمذي أـمٚمؼ قمٚمٞمف وم٢من يم٤من 

سم٤معمٕمٜمك اعمنموع ومٝمق ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م واهلداي٦م وإن يم٤من سم٤معمٕمٜمك اعمذُمقم ومٝمق 

 اًمٖمقاي٦م.ُمـ أهؾ اًمْمالًم٦م و

اًمرومع واًمتٙمٛمٞمؾ ذم اجلرح »ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اعمح٘مؼ اًمٚمٙمٜمقي ذم 

ُمـ اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م ذم  352ُمـ اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م وص  246ص ش واًمتٕمديؾ

واإلرضم٤مء اًمٌدقمل ُم٤م يكم: ذم اًمٗمرق سملم اإلرضم٤مء اًمًٜمل ش 22-اإلي٘م٤مظ »

 هتذي٥م»وش ُمٞمزان اإلقمتدال»طملم يرى ذم  –ىمد ئمـ ُمـ ٓ قمٚمؿ ًمف 

وهمػمه٤م ُمـ يمت٥م ش شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م»وش هتذي٥م اًمتٝمذي٥م»و شاًمٙمامل

اًمرضم٤مل ذم طمؼ يمثػم ُمـ اًمرواة: يم٤من يرى اإلرضم٤مء أو رُمل سم٤مإلرضم٤مء أو 

أن ُمـ ىمٞمؾ ومٞمف ذًمؽ ظم٤مرج قمـ  –يم٤من ُمرضمئ٤م أو ٟمحق ذًمؽ ُمـ اًمٕم٤ٌمرات 

اًمٗمرق اعمرضمئ٦م  أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م داظمؾ ذم ومرق اًمْمالًم٦م ُمٕمدود ُمـ

 ٤مدي٦م.قمت٘مجمروح سم٤مًمٌدقم٦م آ

وُمـ ه٤مهٜم٤م ـمٕمـ يمثػم ُمٜمٝمؿ سم٤مإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م وص٤مطمٌٞمف وؿمٞمقظمف 

ًمقضمقد إـمالق اإلرضم٤مء قمٚمٞمٝمؿ ذم يمت٥م ُمـ يٕمتٛمد قمغم ٟم٘مٚمٝمؿ وُمٜمِم٠م 

فمٜمٝمؿ همٗمٚمتٝمؿ قمـ اإلرضم٤مء اًمًٜمل وهقم٦م اٟمت٘م٤مل ذهٜمٝمؿ إمم اإلرضم٤مء 

اًمذي هق والل قمٜمد اًمٕمٚمامء اٟمتٝمك سم٤مظمتّم٤مر. صمؿ أؾمٝم٥م اًمٚمٙمٜمقي ذم 

 ل واًمٌدقمل ذم ٟمحق قمنميـ صٗمح٦م وم٤مٟمٔمره.ذح اإلرضم٤مء اًمًٜم

ىم٤مل قمٌداًمٗمت٤مح: وأؾمقق هٜم٤م سمٕمض شمراضمؿ ُمـ رُمل سم٤مإلرضم٤مء ُمـ 

اعمحدصملم اًمٙم٤ٌمر زي٤مدة ذم شمقوٞمح اعم٠ًمًم٦م ًمٖمػم قم٤مرومٞمٝم٤م وًمق ـم٤مًم٧م اًمتٕمٚمٞم٘م٦م 

 سمٕمض اًمٌمء:
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هتذي٥م »و 440-409:6ًمٚمخٓمٞم٥م ش شم٤مريخ سمٖمداد»ضم٤مء ذم  -4

اإلُم٤مم احل٤مومظ قم٤ممل ظمراؾم٤من  ذم شمرمج٦م 444:2ًمٚمح٤مومظ اعمزي ش اًمٙمامل

إسمراهٞمؿ سمـ ـمٝمامن اهلروي اًمٜمٞم٤ًمسمقري صمؿ اعمٙمل: روى ًمف أصح٤مب 

اًمٙمت٥م اًمًت٦م وىم٤مل قمثامن سمـ ؾمٕمٞمد اًمدارُمل: يم٤من صم٘م٦م ذم احلدي٨م مل يزل 

 إئٛم٦م يِمتٝمقن طمديثف ويرهمٌقن ومٞمف ويقصم٘مقٟمف.

وىم٤مل أسمق داود: صم٘م٦م وىم٤مل ص٤مًمح سمـ حمٛمد احل٤مومظ: صم٘م٦م طمًـ 

ؿمٞمئ٤م إمم اإلرضم٤مء ذم اإليامن طم٥ٌم اهلل طمديثف إمم اًمٜم٤مس ضمٞمد  احلدي٨م يٛمٞمؾ

 اًمرواي٦م.

وىم٤مل إؾمح٤مق سمـ راهقيف: يم٤من صحٞمح احلدي٨م طمًـ اًمرواي٦م يمثػم 

اًمًامع ُم٤م يم٤من سمخراؾم٤من أيمثر طمديث٤ًم ُمٜمف وهق صم٘م٦م. وىم٤مل أسمق اًمّمٚم٧م 

ي٘مقل:  قمٞمٞمٜم٦م: ؾمٛمٕم٧م ؾمٗمٞم٤من سمـ -سمٚمديف  –قمٌداًمًالم سمـ ص٤مًمح اهلروي 

ٜم٤م ظمراؾم٤مين أومْمؾ ُمـ أيب رضم٤مء قمٌداهلل سمـ واىمد اهلروي ىمٚم٧م قمٚمٞمُم٤م ىمدم 

 ًمف: وم٢مسمراهٞمؿ سمـ ـمٝمامن؟ ىم٤مل: يم٤من ذاك ُمرضمئ٤م.

هؿ هذا اعمذه٥م اخلٌٞم٨م: أن آيامن ؤىم٤مل أسمق اًمّمٚم٧م: مل يٙمـ إرضم٤م

هؿ أهنؿ ؤىمقل سمال قمٛمؾ وإن شمرك اًمٕمٛمؾ ٓ يي سم٤مإليامن سمؾ يم٤من إرضم٤م

اخلقارج وهمػمهؿ اًمذيـ يٙمٗمرون يرضمقن ٕهؾ اًمٙم٤ٌمئر اًمٖمٗمران ردًا قمغم 

اًمٜم٤مس سم٤مًمذٟمقب ويم٤مٟمقا يرضمئقن وٓ يٙمٗمرون سم٤مًمذٟمقب وٟمحـ يمذًمؽ 

ؾمٛمٕم٧م ويمٞمع سمـ اجلراح ي٘مقل: ؾمٛمٕم٧م ؾمٗمٞم٤من اًمثقري ي٘مقل ذم آظمر 

أُمره ٟمحـ ٟمرضمق جلٛمٞمع أهؾ اًمذٟمقب واًمٙم٤ٌمئر اًمذيـ يديٜمقن ديٜمٜم٤م 

 ويّمٚمقن صالشمٜم٤م وإن قمٛمٚمقا أي قمٛمؾ.

ذم شمرمج٦م احل٤مومظ اًمٙمٌػم اإلُم٤مم  76:4هٌل ًمٚمذش اعمٞمزان»وضم٤مء ذم  -2

إسمراهٞمؿ سمـ يقؾمػ اًم٤ٌمهكم اًمٌٚمخل اعمٕمروف سم٤معم٤ميمٞم٤مين ص٤مطم٥م اًمرأي ُم٤م 

أسمق وقمٜمف اًمٜم٤ًمئل ووصم٘مف وىم٤مل  –ذم اًمٗم٘مف  –يكم: ًمزم أسم٤م يقؾمػ طمتك سمرع 

: هذا حت٤مُمؾ! ٕضمؾ -اًم٘م٤مئؾ اًمذهٌل  –طم٤مشمؿ: ٓ يِمتٖمؾ سمف. ىمٚم٧م 

ذم  484:4ش هتذي٥م اًمتٝمذي٥م»ر ذم اإلرضم٤مء اًمذي ومٞمف. زاد اسمـ طمج
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 -هق قمكم سمـ ؾمٕمٞمد  -شمرمجتف: ىم٤مل اًمدار ىمٓمٜمل: ذيمرشمف ًمٕمٚمٞمؽ اًمرازي 

 وم٘م٤مل: صم٘م٦م صم٘م٦م.

ذم شمرمج٦م احلًـ  324-320:2ش هتذي٥م اًمتٝمذي٥م»وضم٤مء ذم  -3

اعمٕمروف  95سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م اهل٤مؿمٛمل اعمدين اعمتقرم ؾمٜم٦م 

ف اجلامقم٦م وىم٤مل ُمّمٕم٥م اًمزسمػمي وُمٖمػمة واًمده سم٤مسمـ احلٜمٗمٞم٦م ُم٤م يكم: روى ًم

سمـ ُم٘مًؿ وقمثامن سمـ إسمراهٞمؿ احل٤مـمٌل هق أول ُمـ شمٙمٚمؿ ذم اإلرضم٤مء ىمٚم٧م 

رضم٤مء اًمذي شمٙمٚمؿ احلًـ سمـ حمٛمد ومٞمف همػم اعمراد سم٤مإل –اًم٘م٤مئؾ اسمـ طمجر  –

اإلرضم٤مء اًمذي يٕمٞمٌف أهؾ اًمًٜم٦م اعمتٕمٚمؼ سم٤مإليامن وذًمؽ أين وىمٗم٧م قمغم 

ىم٤مل ذم آظمره: وٟمقازم أسم٤م سمٙمر وقمٛمر ريض  يمت٤مب احلًـ سمـ حمٛمد اعمذيمقر

اهلل قمٜمٝمام وٟمج٤مهد ومٞمٝمام ٕهنام مل شم٘متتؾ قمٚمٞمٝمام إُم٦م ومل شمِمؽ ذم أُمرمه٤م 

وٟمرضمئ ُمـ سمٕمدمه٤م ممـ دظمؾ ذم اًمٗمتٜم٦م ومٜمٙمؾ أُمرهؿ إمم اهلل إمم آظمر 

 اًمٙمالم.

ومٛمٕمٜمك اًمذي شمٙمٚمؿ ومٞمف احلًـ أٟمف يم٤من يرى قمدم اًم٘مٓمع قمغم إطمدى 

ذم اًمٗمتٜم٦م سمٙمقٟمف خمٓمئ٤ًم أو ُمّمٞم٤ٌم ويم٤من يرى أٟمف يرضم٠م  اًمٓم٤مئٗمتلم اعم٘متتٚمتلم

إُمر ومٞمٝمام وأُم٤م اإلرضم٤مء اًمذي يتٕمٚمؼ سم٤مإليامن ومٚمؿ يٕمرج قمٚمٞمف ومال يٚمح٘مف 

 سمذًمؽ قم٘م٤مب واهلل أقمٚمؿ اٟمتٝمك سم٤مظمتّم٤مر. 

يمتٗمل مهذه اًمٜمامذج اًمثالصم٦م هٜم٤م ًمتخٗمٞمػ اًمٓمقل وىمد أوردت أيمثر أو

ُمـ اًمٓمٌٕم٦م ش 22-اإلي٘م٤مظ » ذمش اًمرومع واًمتٙمٛمٞمؾ»ُمٜمٝم٤م ومٞمام قمٚم٘متف قمغم 

 اًمث٤مًمث٦م وم٘مػ قمٚمٞمف إذا ؿمئ٧م.

ذم شمرمج٦م اإلُم٤مم احل٤مومظ  99:4ش اعمٞمزان»ىم٤مل احل٤مومظ اًمذهٌل ذم 

ُمًٕمر سمـ يمدام اًمٙمقذم إطمقال أطمد إقمالم ُم٤م يكم: روى ًمف اجلامقم٦م 

طمج٦م إُم٤مم وٓ قمؼمة سم٘مقل اًمًٚمٞمامين: يم٤من ُمـ اعمرضمئ٦م ُمًٕمر ومح٤مد سمـ أيب 

أيب وقمٛمرو سمـ ُمرة وقمٌداًمٕمزيز سمـ  -أي أسمق طمٜمٞمٗم٦م  -ؾمٚمٞمامن واًمٜمٕمامن 

رضم٤مء اًم٘م٤مئؾ اًمذهٌل اإلرواد وأسمق ُمٕم٤موي٦م وقمٛمر سمـ ذر وهد مج٤مقم٦م ىمٚم٧م 

 ُمذه٥م ًمٕمدة ُمـ ضمٚم٦م اًمٕمٚمامء ٓ يٜمٌٖمل اًمتح٤مُمؾ قمغم ىم٤مئٚمف اٟمتٝمك.



437 

 

ص ش قم٘مقد اجلامن»وىم٤مل احل٤مومظ حمٛمد سمـ يقؾمػ اًمّم٤محلل ذم 

جتٝمد أسمق قمٛمر يقؾمػ سمـ قمٌداًمؼم رمحف : ىم٤مل اإلُم٤مم احل٤مومظ اًمٜم٤مىمد اعم388

يمت٤مب اًمٕمٚمؿ ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف اًمذي مل يّمٜمػ ذم سم٤مسمف اهلل شمٕم٤ممم ذم 

أيب طمٜمٞمٗم٦م اإلرضم٤مء وُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ يٜم٥ًم وٟم٘مٛمقا قمغم  248:2ُمثٚمف 

إمم اإلرضم٤مء يمثػم مل يٕمـ أطمد سمٜم٘مؾ ىمٌٞمح ُم٤م ىمٞمؾ ومٞمف يمام قمٜمقا سمذًمؽ ذم أيب 

 طمٜمٞمٗم٦م إلُم٤مُمتف.

يم٤من هم٤ًمن ش ذح اعمقاىمػ»٘م٤مئؾ احل٤مومظ اًمّم٤محلل: ىم٤مل ذم ىمٚم٧م اًم

إًمٞمف ُمـ اإلرضم٤مء قمـ اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م ويٕمده ُمـ اعمرضمئ حيٙمل ُم٤م ذه٥م 

أي ُمـ اعمرضمئ٦م اًمْم٤مًم٦م اًمتل شمرى اإليامن هق اًمتّمديؼ سم٤مًم٘مٚم٥م  -اعمرضمئ٦م 

وهق اومؽماء قمٚمٞمف! ىمّمد هم٤ًمن شمروي٩م ُمذهٌف  -وم٘مط وٓ يي شمرك اًمٕمٛمؾ 

 ٌػم ُمِمٝمقر.سمٛمقاوم٘م٦م رضمؾ يم

ىم٤مل أُمدي: وُمع هذا أن أصح٤مب اعم٘م٤مٓت ىمد قمدوا اإلُم٤مم أسم٤م 

طمٜمٞمٗم٦م ُمـ ُمرضمئ٦م أهؾ اًمًٜم٦م وًمٕمؾ ذًمؽ أن اعمٕمتزًم٦م ذم اًمّمدر إول يم٤مٟمقا 

يٚم٘مٌقن ُمـ ظم٤مًمٗمٝمؿ ذم اًم٘مدر: ُمرضمئ٤ًم أو ٕٟمف عم٤م ىم٤مل: اإليامن هق اًمتّمديؼ 

يامن وًمٞمس وٓ يزيد وٓ يٜم٘مص فمـ سمف اإلرضم٤مء سمت٠مظمػم اًمٕمٛمؾ قمـ اإل

ضمتٝم٤مد ومٞمف. اٟمتٝمك يمالم ذح يمذًمؽ إذ قمرف ُمٜمف اعم٤ٌمًمٖم٦م ذم اًمٕمٛمؾ وآ

 وم٢مٟمف ُمـ اًمٜمٗم٤مئس اٟمتٝمك يمالم اًمّم٤محلل. فىمػ ومت٠مُمٚمااعمق

وًمٕمٚمؽ ٓ دمد هذا اًمٌح٨م قمغم هذه اًمّمقرة ذم يمت٤مب ومِمد يدك 

ًمٚمذهٌل ش شم٤مريخ اإلؾمالم»ؾمتٞمٗم٤مء ذم اإلرضم٤مء قمٚمٞمف واٟمٔمر ًمٚمتقؾمع وآ

احلًـ سمـ حمٛمد اهل٤مؿمٛمل ومٗمٞمف ُم٤م ًمٞمس ذم همػمه وُم٤م ىم٤مًمف  ذم شمرمج٦م 358:3

وهق ٟمٗمٞمس  45-44ص ش شم٠مٟمٞم٥م اخلٓمٞم٥م»ؿمٞمخٜم٤م اًمٕمالُم٦م اًمٙمقصمري ذم 

ضمدًا و ىمقاقمد ذم قمٚمقم احلدي٨م ًمِمٞمخٜم٤م فمٗمر أمحد اًمتٝم٤مٟمقي وُم٤م قمٚم٘متف 

 69-67ص ش اًمرومع واًمتٙمٛمٞمؾ»وُم٤م قمٚم٘متف قمغم  240-232قمٚمٞمف ص 

ذم ش 22-اإلي٘م٤مظ »اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م و ُمـ 83-84ص  ُمـ اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م و

 ذم اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م واهلل يٜمٗمٕمٜمل سمدقم٤مئؽ.  اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م وأوؾمع ُمٜمف ضمداً 
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 الإمام محمد بن حبان البستي: -36
 ٟم٘مؾ اعم١مًمػ ٟمص يمالُمف ُمـ يمت٤مب اعمجروطملم.

أىمقل أًمػ اسمـ طم٤ٌمن صمالصم٦م يمت٥م ذم اًمرد قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م واًمٓمٕمـ ومٞمف 

 هل:

 ىم٥م أيب طمٜمٞمٗم٦م وُمث٤مًمٌف ذم قمنمة أضمزاء.يمت٤مب قمٚمؾ ُمٜم٤م -4

ذيمرمه٤م ي٤مىمقت »يمت٤مب قمٚمؾ ُم٤م أؾمٜمده أسمق طمٜمٞمٗم٦م ذم قمنمة أضمزاء أيْم٤ًم  -2

 ش.احلٛمقي ذم ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان

 يمت٤مب اًمتٜمٌٞمف قمغم اًمتٛمقيف ذيمره اسمـ طم٤ٌمن ٟمٗمًف ذم يمت٤مسمف اعمجروطملم  -3

 سمـ طم٤ٌمن ُمـ حم٤مُمؾ قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م يرضمع إمم أُمريـ:اوهم٤مي٦م ُم٤م قمٜمد 

 ىمٚم٦م طمدي٨م أيب طمٜمٞمٗم٦م ُمع يمثرة أظمٓم٤مئف ومٞمام رواه. -4

 أن أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م يم٤من ُمرضمئ٤م داقمٞم٤م ًمٌدقمتف. -2

وُمٕمٚمقم سمٓمالن إُمريـ ُمـ ظمالل ُم٤م ؾمٌؼ ذيمره ُمـ ؿمٝم٤مدة إئٛم٦م 

اًمٙم٤ٌمر سمٙمثرة طمدي٨م أيب طمٜمٞمٗم٦م وضمقدة طمٗمٔمف وسمٞم٤من ُمٕمٜمك اإلرضم٤مء اًمذي 

 ٟم٥ًم إمم أيب طمٜمٞمٗم٦م وأٟمف حمض اًمًٜم٦م.

طمدة ذم اًمٓمٌع وصالسم٦م ذم اًمرأي يمام يٕمٚمؿ  صمؿ اسمـ طم٤ٌمن ص٤مطم٥م

ذًمؽ ُمـ ُمٓم٤مًمٕم٦م شمرمجتف ي٘مقل احل٤مومٔم٤من اًمذهٌل واسمـ طمجر: اسمـ طم٤ٌمن 

ٟمف ٓ يدري ُم٤م خيرج ُمـ رأؾمف ىم٤مًمف اًمذهٌل ذم ٠مرسمام ضمرح اًمث٘م٦م طمتك يم

 اعمٞمزان واسمـ طمجر ذم اًم٘مقل اعمًدد.

هذا وىمد اؾمتقرم اًمرد قمغم اسمـ طم٤ٌمن ؿمٞمخ ُمِم٤مخيٜم٤م قمٌداًمٗمت٤مح أسمق 

همدة ومٞمام قمٚم٘مف قمغم آٟمت٘م٤مء ومٝم٤مك ٟمص يمالُمف ىم٤مل رمحف اهلل سمٕمد أن ذيمر 

اعمثٜملم قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م ُم٤م ٟمّمف: أُم٤م ُم٤م زقمٛمف سمٕمض اعمحدصملم اعمتٕمّمٌلم قمغم 

اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م ُمـ اعمٓم٤مقمـ واعمث٤مًم٥م اًمتل خترج سمف قمـ اعمٚم٦م ودمٕمٚمف أطمد 

م أسمق طم٤مشمؿ سمـ زٟم٤مدىم٦م اًمدٟمٞم٤م وم٠مؾمقق هٜم٤م يمالم واطمد ُمٜمٝمؿ وم٘مط هق اإلُم٤م

طم٤ٌمن اًمًٌتل ًمٞمٜمٙمِمػ ًمٚمٜم٤مفمر اعمقازن سملم يمالم اعمثٜملم ويمالم اًم٘م٤مدطملم 

يمٞمػ ي١مدي اًمتٕمّم٥م سمّم٤مطمٌف أن ي٘مقل ُم٤م ٓ يٕم٘مؾ وٓ ي٘مٌؾ وٓ يٜم٘مؾ 
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وًمٙمٜمف اًمتٕمّم٥م إؾمقد اعم٘مٞم٧م اًمذي جيٕمؾ يمؾ ذًمؽ ُمًت٤ًمهم٤م قمذسم٤ًم ومراشم٤م 

اًمًٌتل حمٛمد واإلُم٤مم احل٤مومظ اعمحدث أسمق طم٤مشمؿ سمـ طم٤ٌمن  ًمدى اعمتٕمّم٥م!

سمـ طم٤مشمؿ: أطمد يم٤ٌمر اعمحدصملم اًمذيـ شمٙمٚمٛمقا وأًمٗمقا ذم اًمرضم٤مل ضمرطم٤ًم 

هـ سمٕمد ووم٤مة أيب طمٜمٞمٗم٦م سمٛمئ٦م وصمالصملم ؾمٜم٦م 280وشمٕمدياًل وًمد ذم طمدود ؾمٜم٦م 

وهق ذم قمنم اًمثامٟملم ُمـ قمٛمره رمحف اهلل شمٕم٤ممم  354شم٘مري٤ًٌم وُم٤مت ذم ؾمٜم٦م 

 .اعمِمٝمقرش صحٞمح اسمـ طم٤ٌمن»وقمٗم٤م قمٜمف وهق ص٤مطم٥م يمت٤مب 

هذا اعمحدث احل٤مومظ اًمٙمٌػم أًمػ صمالصم٦م يمت٥م ذم اًمتٝمجؿ قمغم أيب 

 طمٜمٞمٗم٦م واًمٓمٕمـ ومٞمف وهل:

 يمت٤مب قمٚمؾ ُمٜم٤مىم٥م أيب طمٜمٞمٗم٦م وُمث٤مًمٌف.  -4

 ويمت٤مب اًمتٜمٌٞمف قمغم اًمتٛمقيف. -3و يمت٤مب قمٚمؾ ُم٤م أؾمٜمده أسمق طمٜمٞمٗم٦م.  -2

ـ خم٤مزي  –قمغم زقمٛمف  –يمِمػ ومٞمف  أيب طمٜمٞمٗم٦م وُم٤م رُمل ومٞمف ُمـ ُمٓم٤مقم

ذم  –قمغم طمد شمٕمٌػمه  –ت٤مب مجاًل يًتدل مه٤م قمغم ُم٤م وراءه٤م اًمٙموذيمر ُمـ هذا 

 ًمف.ش يمت٤مب اًمْمٕمٗم٤مء واعمجروطملم»

وىمد أورد شمٚمؽ اجلٛمؾ ومٞمف سم٤مٕؾم٤مٟمٞمد! اًمتل ومٞمٝم٤م اعمجروطمقن 

واهل٤مًمٙمقن واعمتٕمّمٌقن ودمٚمد ذم ذًمؽ هم٤مي٦م اًمتجٚمد ومل ي٤ٌمل سمذًمؽ ديٜم٤م 

يٖمٗمر ًمف ويٕمٗمق  وصٜم٤مقم٦م وهق اعمحدث اعمقصمؼ اعمجرح اعمٕمدل اعمزيمل! وم٤مهلل

 قمٜمف ويتقب قمٚمٞمف ويرمحف.

يمت٤مب اعمجروطملم ُمـ اعمحدصملم »وم٘مد شمرضمؿ رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف 

ًٕمػ وُمئتلم وواطمد وصمامٟملم رضماًل وذيمر ومٞمف ش واًمْمٕمٗم٤مء واعمؽمويملم

اًمْمٕمٗم٤مء واعمؽمويملم واًمٙمذاسملم واًمقو٤مقملم واًمزٟم٤مدىم٦م واًمدضم٤مًملم 

٤مًملم وشمرضمؿ ًمٙمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ واعمٌتدقم٦م وأهؾ إهقاء اًمزائٖملم اًمْم

 شمرمج٦م.

ومٌٕمض اًمؽماضمؿ شمٌٚمغ مخ٦ًم أؾمٓمر أو دوهن٤م وسمٕمْمٝم٤م شمٌٚمغ قمنمة 

أؾمٓمر أو شمزيد قمٚمٞمٝم٤م واًم٘مٚمٞمؾ ُمٜمٝم٤م ضمدًا اًمتل شمٌٚمغ اًمّمٗمح٦م أو اًمّمٗمحتلم 

إٓ شمرمج٦م اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م وم٢مهن٤م أـمقل شمرمج٦م ذم اًمٙمت٤مب يمٚمف قمغم اإلـمالق 
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طمتك 64ًمث٤مًم٨م ُمـ صٗمح٦م وزادت قمغم قمنم صٗمح٤مت ومٝمل ذم اجلزء ا

73. 

وىمد أـم٤مل ذم شمرمجتف ًمٞمٓمٞمؾ اًم٘مدح ومٞمف! طمتك يم٤مٟم٧م أـمقل شمرمج٦م ذم 

يمت٤مسمف اعمذيمقر وذيمر ومٞمٝم٤م أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م سم٠مؾمقأ إوص٤مف ىم٤مئاًل صمؿ ٟم٤مىماًل وم٠مٟم٤م 

أٟم٘مؾ سم٢مجي٤مز سمٕمض قم٤ٌمراشمف سمحروومف ًمٞم٘مػ اًم٘م٤مرئ قمٚمٞمٝم٤م صمؿ حيٙمؿ سمام يقطمل 

 ٤ٌمن وومٞمام ٟم٘مٚمف.إًمٞمف ديٜمف وقمٚمٛمف وقم٘مٚمف ومٞمام ىم٤مًمف اسمـ طم

: أسمق طمٜمٞمٗم٦م اًمٙمقذم ص٤مطم٥م اًمرأي يم٤من أسمقه 64:3ىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن 

ممٚمقيم٤ًم ًمرضمؾ ُمـ ٟمجد ُمـ سمٜمل ىمٗمؾ وم٠مقمتؼ أسمقه ويم٤من ظم٤ٌمزًا ًمٕمٌداهلل سمـ 

ىمٗمؾ ويم٤من أسمق طمٜمٞمٗم٦م ضمدًٓ فم٤مهر اًمقرع
(458)

 مل يٙمـ احلدي٨م صٜم٤مقمتف  

                                                           

ٓ وضمقد ًمٚمقرع ذم سم٤مـمٜمف وهذا ضمرح ضمديد ! سمٚمٗمظ ومريد ! ُم٤م  أي  (458)

أطمد ىم٤مًمف ىمٌؾ اسمـ طم٤ٌمن ذم أيب طمٜمٞمٗم٦م وٓ ذم همػمه وٓ جيقز أن ي٘م٤مل إٓ إذا 

ىم٤مُم٧م قمٚمٞمف دًٓم٦م ٟم٤مـم٘م٦م يمام ؾم٠مذطمف سمٕمد ىمٚمٞمؾ واًمدًمٞمؾ قمغم أن هذا 

اًم٘مقل ُمـ اسمـ طم٤ٌمن ضمرح وـمٕمـ ُم٤م ضمرت سمف قم٤مدشمف ذم ضمٜم٥م اًمٕمٚمامء 

قمٚمٞمٝمؿ وم٢مٟمف يّمػ أطمدهؿ سم٘مقًمف:.... وًمف ورع ظمٗمل وإًمٞمؽ  اًمذيـ يثٜمل

 اًمِمقاهد قمغم ذًمؽ:

:... يم٤من طم٤مومٔم٤ًم 48:8ش يمت٤مب اًمث٘م٤مت». ىم٤مل ذم شمرمج٦م اإلُم٤مم أمحد ذم 4

 ..ُمت٘مٜم٤ًم ورقم٤ًم وم٘مٞمٝم٤ًم ٓزُم٤ًم ًمٚمقرع اخلٗمل ُمقافم٤ًٌم قمغم اًمٕم٤ٌمدة اًمدائٛم٦م.

ظم٤ٌمر : يمثرت قمٜم٤ميتف سم٤م443:9444ٕ. وذم شمرمج٦م اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري 2

وطمٗمٔمف ًممصم٤مر ُمع قمٚمٛمف سم٤مًمت٤مريخ وُمٕمروم٦م أي٤مم اًمٜم٤مس وًمزوم اًمقرع اخلٗمل 

 ..واًمٕم٤ٌمدة اًمدائٛم٦م.

:... 447:9. وذم شمرمج٦م أيب اًمٗمْمؾ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ اًمٜمي ٟمٌػمة 3

ممـ رطمؾ ومجع وقمٜمل سم٤مًمٕمٚمؿ ومجٕمف وؿمٛمر ًمٚمٖمزو وأؾم٤ٌمسمف ُمع اًمقرع 

 ..اخلٗمل واجلٝمد واًمًخ٤مء اًمقاومر.

قمـ قمٛمرو  83:484ش يمت٤مب اعمجروطملم»ـ طم٤ٌمن ذم ُم٘مدُم٦م . وروى اسم4
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سمـ اًمٜمي ىم٤مل: ُمررت سمٛمًجد إٟمّم٤مر وم٢مذا قمٛمرو سمـ قمٌٞمد ضم٤مًمس ىم٤مل: 

وم٘م٤مل زم: أي رء ُمر سمٙمؿ اًم٤ٌمرطم٦م ذم جمٚمس احلًـ ؟ ىم٤مل: وأظمؼمشمف 

سمٛم٠ًمًم٦م ُمرت وم٠مضم٤مب ومٞمٝم٤م ىم٤مل وم٘مٚم٧م: هٙمذا ىم٤مل أصح٤مسمٜم٤م ىم٤مل: وُمـ 

وذم رواي٦م أيقب  –قٟمس وهِم٤مم أصح٤مسمٙمؿ ؟ ىم٤مل ىمٚم٧م ًمف: أيقب وي

 –ىم٤مل: أوًمئؽ أٟمج٤مس أرضم٤مس أـمٗم٤مس  –ويقٟمس واسمـ قمقن واًمتٞمٛمل 

 أُمقات همػم أطمٞم٤مء وُم٤م يِمٕمرون. –أي ىمذرون 

ئٛم٦م اًمٕمٚمؿ أهق اسمـ طم٤ٌمن ٟمٗمًف : هذا ي٘مقل هل١مٓء وهؿ  –ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ 

رض ديؿ إأوُمّم٤مسمٞمح اًمديـ وهج اإلؾمالم وُمٜم٤مر اهلدى ومل يٙمـ قمغم 

رسمٕم٦م شمِمٌٝمٝمؿ ذم اًمديـ واًمٗم٘مف واحلٗمظ واًمّمالسم٦م ذم اًمًٜم٦م أؿ ذم زُم٤مهن

هؾ اًمٌدع ُمع اًمت٘مِمػ اًمِمديد واجلٝمد ذم اًمٕم٤ٌمدة واًمقرع واًمٌٖمض ٕ

 .اخلٗمل

يب طمٜمٞمٗم٦م ٓ ري٥م ومٞمف يريد سمف أٟمف ٓ أوم٘مقًمف فم٤مهر اًمقرع ضمرح وـمٕمـ ذم 

ُمع احل٤مومظ اسمـ طم٤ٌمن ذم هذا اجلرح  وضمقد ًمٚمقرع ذم سم٤مـمٜمف وًمٜم٘مػ ىمٚمٞمالً 

 ديد اًمٗمريد.اجل

طم٤مل آٟم٤ًمن ذم سم٤مـمٜمف مم٤م اظمتص اهلل سمٕمٚمٛمف ومٝمذا طمٙمؿ همٞمٌل يؼمأ ُمٜمف أهؾ 

يب طمٜمٞمٗم٦م ظمالف فم٤مهره ؟ أسم٤مـمـ  نَّ أيـ قمٚمؿ اسمـ طم٤ٌمن أاًمديـ واًمت٘مقى ومٛمـ 

 طمد.أوم٘مد شمدظمؾ ومٞمام اظمتص سمٕمٚمٛمف قمالم اًمٖمٞمقب وطمٙمؿ هذا ٓ جيٝمٚمف 

ومٚمق يم٤من يٕمٞمش ذم  ؾمٜم٦م 430يب طمٜمٞمٗم٦م سمٜمحق أصمؿ اسمـ طم٤ٌمن وًمد سمٕمد ووم٤مة 

ه وظم٤مًمٓمف وضم٤مًمًف وقمرومف جل٤مز أن يتٗمقه مهذا آهت٤مم اعمٜمٌقذ ُمـ آزُمٜمف ور

ُم٤م أن يتخٓمك اًمدهقر ويٗمقه مهذا ومقاىمع ُمٜمٝم٩م اًمٜم٘مد ذم احلدي٨م أيمؾ ؾم٤مُمع 

ُل ص٤مطمٌف ُم٤م ٓ ي٘م٤مل وٓ  يرده ويٜم٘مْمف وًمٙمـ اًمتٕمّم٥م واًمٌٖمض ُيَ٘مقِّ

 يٕم٘مؾ !
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٤م طمدث سمٛمئ٦م وصمالصملم طمديث٤م ُم٤ًمٟمٞمد ُم٤م ًمف طمدي٨م ذم اًمدٟمٞم٤م همػمه

أظمٓم٠م ُمٜمٝم٤م ذم ُم٤مئ٦م وقمنميـ طمديث٤ًم إُم٤م ىمٚم٥م إؾمٜم٤مده أو همػم ُمتٜمف طمٞم٨م ٓ 

 طمتج٤مج سمف ذم إظم٤ٌمر.همٚم٥م ظمٓم١مه قمغم صقاسمف اؾمتحؼ شمرك آيٕمٚمؿ ومٚمام 

طمتج٤مج سمف ٕٟمف يم٤من داقمٞم٤ًم إمم اإلرضم٤مء وُمـ ضمٝم٦م أظمرى: ٓ جيقز آ

سمٞمٜمٝمؿ ومٞمف واًمداقمٞم٦م إمم اًمٌدع ٓ جيقز أن حيت٩م سمف قمٜمد أئٛمتٜم٤م ىم٤مـم٦ٌم ٓ أقمٚمؿ 

ظمالوم٤ًم قمغم أن أئٛم٦م اعمًٚمٛملم وأهؾ اًمقرع ذم اًمديـ ذم مجٞمع إُمّم٤مر 

وؾم٤مئر إىمٓم٤مر ضمرطمقه وأـمٚم٘مقا قمٚمٞمف اًم٘مدح إٓ اًمقاطمد سمٕمد اًمقاطمد ىمد 

ذيمرٟم٤م ُم٤م روي ومٞمف ُمـ ذًمؽ ذم يمت٤مب اًمتٜمٌٞمف قمغم اًمتٛمقيف وم٠مهمٜمك ذًمؽ قمـ 

٤م قمغم ُم٤م وراءه٤م شمٙمراره٤م ذم هذا اًمٙمت٤مب همػم أين أذيمر ُمٜمٝم٤م مجاًل يًتدل مه

 صمؿ ؾم٤مق اسمـ طم٤ٌمن ٟم٤مىمالً سم٤مٕؾم٤مٟمٞمد! اًمٕم٤ٌمرات اًمت٤مًمٞم٦م:

ُمٕم٤مذ اًمٕمٜمؼمي ؾمٛمٕم٧م ؾمٗمٞم٤من اًمثقري ي٘مقل: اؾمتتٞم٥م أسمق طمٜمٞمٗم٦م ُمـ  -4

 .65:3اًمٙمٗمر ُمرشملم 

قمـ أيب يقؾمػ ىم٤مل: أول ُمـ ىم٤مل: اًم٘مرآن خمٚمقق أسمق طمٜمٞمٗم٦م يريد  -2

 .65:3سم٤مًمٙمقوم٦م 

أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م ي٘مقل: اًم٘مرآن  – أيب –مح٤مد سمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م  -3

ٕومٕمٚمـ سمؽ وم٘م٤مل:  خمٚمقق ومٙمت٥م إًمٞمف اسمـ أيب ًمٞمغم: إُم٤م أن شمرضمع وإَّٓ 

رضمٕم٧م ومٚمام رضمع إمم سمٞمتف ىمٚم٧م: ي٤م أيب أًمٞمس هذا رأيؽ؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ ي٤م 

 ......... 65:3سمٜمل وهق اًمٞمقم أيْم٤ًم رأيل وًمٙمـ أقمٓمٞمتٝمؿ اًمت٘مٞم٦م 

ط ريمٜمل رؾمقل اهلل يقؾمػ سمـ أؾم٤ٌمط ىم٤مل: ىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م: ًمق أد -4

 .65:3ٕظمذ سمٙمثػم ُمـ ىمقزم وهؾ اًمديـ إٓ اًمرأي احلًـ؟ 

... ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد ي٘مقل: اًمٚمٝمؿ إٟم٤م ورصمٜم٤م هذه اًمٜمٌقة قمـ أسمٞمٜم٤م إسمراهٞمؿ -5

ؾمامقمٞمؾ وورصمٜم٤م هذا اًمٕمٚمؿ قمـ ضمدٟم٤م حمٛمد إوورصمٜم٤م هذا اًمٌٞم٧م قمـ أسمٞمٜم٤م 

 .65:3وم٤مضمٕمؾ ًمٕمٜمتل وًمٕمٜم٦م آسم٤مئل وأضمدادي قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م ط 

قمٌداًمّمٛمد سمـ طم٤ًمن ىم٤مل: يمٜم٧م ُمع ؾمٗمٞم٤من اًمثقري سمٛمٙم٦م قمٜمد  -6

ن أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م ُم٤مت ىم٤مل: اذه٥م إمم إسمراهٞمؿ إاعمٞمزاب ومج٤مء رضمؾ وم٘م٤مل: 
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سمـ ـمٝمامن وم٠مظمؼمه ومج٤مء اًمرؾمقل وم٘م٤مل: وضمدشمف ٟم٤مئام ىم٤مل: وحيؽ! 

اذه٥م وم٠مٟمٌٝمف وسمنمه سم٠من ومت٤من هذه إُم٦م ُم٤مت واهلل ُم٤م وًمد ذم اإلؾمالم 

ـ أيب طمٜمٞمٗم٦م واهلل ًمٙم٤من أسمق طمٜمٞمٗم٦م أىمٓمع ًمٕمرى ُمقًمقد أؿم٠مم قمٚمٞمٝمؿ ُم

ىمحٓم٦ٌم اًمٓم٤مئل: ىم٤مئد اإلؾمالم قمروة قمروة ُمـ ىمحٓم٦ٌم اًمٓم٤مئل سمًٞمٗمف 

أيب ُمًٚمؿ اخلراؾم٤مين ذم إىم٤مُم٦م اًمدقمقة اًمٕم٤ٌمؾمٞم٦م سمخراؾم٤من وىمد ضمٞمقش 

 .65:3ىمتؾ قمنمات إًمقف ذم ؾمٌٞمؾ ذًمؽ! 

أراح ذي هلل اًم وم٘م٤مل: احلٛمد –أيب طمٜمٞمٗم٦م وضم٤مء ٟمٕمل  –ؾمٗمٞم٤من اًمثقري  -7

 .66:3اعمًٚمٛملم ُمٜمف ًم٘مد يم٤من يٜم٘مض اإلؾمالم قمروة قمروة 

٠مين واىمػ قمغم درج يم –يٕمٜمل ذم اعمٜم٤مم  –حمٛمد سمـ قم٤مُمر اًمٓم٤مئل: رأي٧م  -8

ُمًجد دُمِمؼ ذم مج٤مقم٦م ُمـ اًمٜم٤مس ومخرج ؿمٞمخ ُمٚم٥ٌم ؿمٞمخ٤م وهق 

ي٘مقل: أهي٤م اًمٜم٤مس إن هذا همػم ديـ حمٛمد! وم٘مٚم٧م ًمرضمؾ إمم ضمٜمٌل: ُمـ 

 .66:3ذا أسمق سمٙمر اًمّمديؼ يٚم٥ٌم أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م هذيـ اًمِمٞمخلم؟ ىم٤مل: ه

قمكم سمـ قم٤مصؿ ي٘مقل: ىمٚم٧م ٕيب طمٜمٞمٗم٦م: إسمراهٞمؿ سمـ قمٚم٘مٛم٦م قمـ قمٌداهلل  -9

صغم مهؿ مخ٤ًم صمؿ ؾمجد ؾمجدشملم سمٕمد ط أن اًمٜمٌل  –سمـ ُمًٕمقد  –

اًمًالم وم٘م٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م إن مل يٙمـ ضمٚمس ذم اًمراسمٕم٦م ومام شمًقى هذه 

 رض وم٠مظمذه ورُمك سمف.إُمـ  –ىمذاة  –اًمّمالة هذه وأؿم٤مر إمم رء 

سمنم سمـ اعمٗمْمؾ ي٘مقل: ىمٚم٧م ٕيب طمٜمٞمٗم٦م طمدصمٜم٤م ؿمٕم٦ٌم قمـ هِم٤مم سمـ  -40

يزيد سمـ أٟمس قمـ أٟمس أن هيقدي٤م روخ رأس ضم٤مري٦م سملم طمجريـ 

 رأؾمف سملم طمجريـ ىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م: هذا هذي٤من.ط ومروخ رؾمقل اهلل 

أسم٤م اؾمح٤مق اًمٗمزاري ي٘مقل: يمٜم٧م قمٜمد أيب طمٜمٞمٗم٦م ومج٤مءه رضمؾ وم٠ًمًمف  -44

ـ ُم٠ًمًم٦م وم٘م٤مل ومٞمٝم٤م وم٘مٚم٧م: إن اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّمالة واًمًالم ىم٤مل: يمذا قم

 .70:3ويمذا ىم٤مل هذا طمدي٨م ظمراوم٦م 

سمنم سمـ اعمٗمْمؾ ي٘مقل: طمدصمٜم٤م قمٌٞمداهلل سمـ قمٛمر قمـ ٟم٤مومع قمـ اسمـ  -42

قمٛمر ىم٤مل: اًمٌٞمٕم٤من سم٤مخلٞم٤مر ُم٤م مل يتٗمرىم٤م وىم٤مل: أسمق طمٜمٞمٗم٦م هذا رضمز 

70:3. 



444 

 

وم٘م٤مل: ط ٞمٗم٦م سمحدي٨م قمـ اًمٜمٌل ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م ىم٤مل: طمدصم٧م أسم٤م طمٜم -43

 .70:3سُمؾ قمغم هذا 

ؾمقيد سمـ قمٌداًمٕمزيز ىم٤مل: ضم٤مء رضمؾ إمم أيب طمٜمٞمٗم٦م وم٘م٤مل: ُم٤م شم٘مقل  -44

 .73:3ومٞمٛمـ أيمؾ حلؿ اخلٜمزير؟ وم٘م٤مل: ٓ رء قمٚمٞمف 

حيٞمك سمـ محزة وؾمٕمٞمد سمـ قمٌداًمٕمزيز ىم٤مٓ: ؾمٛمٕمٜم٤م أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م ي٘مقل: ًمق  -45

هلل ضمؾ وقمال مل أر سمذًمؽ سم٠مؾم٤م أن رضماًل قمٌد هذا اًمٜمٕمؾ شم٘مرسم٤ًم إمم ا

 اٟمتٝمك ووىمع ذم اعمٓمٌققم٦م: قمٌد هذا اًمٌٖمؾ... وهق حتريػ! 73:3

هذا سمٕمض ُم٤م أورده اسمـ طم٤ٌمن ذم شمرمج٦م اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م وشمريم٧م 

أيب هزء  –قمغم ذُم٦م اسمـ طم٤ٌمن  –مجاًل أظمرى ظمِمٞم٦م زي٤مدة اإلـم٤مًم٦م وومٞمٝم٤م 

ىم٤مل احل٤مومظ ورده٤م سمًخري٦م وازدراء! ط طمٜمٞمٗم٦م سم٠مطم٤مدي٨م رؾمقل اهلل 

اًمذهٌل واسمـ طمجر: اسمـ طم٤ٌمن رسمام ضمرح اًمث٘م٦م طمتك يم٠مٟمف ٓ يدري ُم٤م 

ش اًم٘مقل اعمًدد»و 274:4ش اعمٞمزان»خيرج ُمـ رأؾمف وىمد صدىم٤م يمام ذم 

 .33ًمٚمح٤مومظ اسمـ طمجر ص 

وم٤مق  -ىمقال اعمزقمقُم٦م واًمرواي٤مت اعمٙمٚمقُم٦م قمغم هذه إ -وم٠مسمق طمٜمٞمٗم٦م 

ط زء سم٤مًمنميٕم٦م وسم٤مًمٜمٌل الطمدة واعمنميملم ذم اهليم٤ٌمر اًمزٟم٤مدىم٦م واعم

واؾمتدل اسمـ  –وسمتجقيز قم٤ٌمدة اًمٜمٕمؾ شم٘مرسم٤م إمم اهلل طمتك همػم ديـ حمٛمد 

طم٤ٌمن قمغم هذا سمرؤي٤م ُمٜم٤مم ٟم٤مئؿ! هٙمذا اجلرح واًمتٕمديؾ قمٜمد هذا اعمحدث 

 أيْم٤مً يمام ٟم٘مٚمف اسمـ طم٤ٌمن  -وطمتك ىم٤مل  -إُم٤مم ُمـ يم٤ٌمر أئٛم٦م اًمديـ اًمٜم٤مىمد ذم 

 ـ ىمقزم! ًمق أدريمٜمل رؾمقل اهلل ٕظمذ سمٙمثػم ُم

رمحؽ اهلل ي٤م أسم٤م طم٤مشمؿ سمـ طم٤ٌمن اًمًٌتل ٟم٘مٚم٧م وىمٚم٧م يمؾ هذا ذم 

اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م وأٟم٧م شمٕمٚمؿ طمؼ اًمٕمٚمؿ أن ضمرح أىمؾ راو سمٖمػم ُم٤م ومٞمف ُمـ 

أؿمد احلرام واًمٌٝمت٤من وشمٕمٚمؿ ىمّم٦م سمٙم٤مء ؿمٞمخؽ قمٌداًمرمحـ أيب حمٛمد اسمـ 
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أيب طم٤مشمؿ اًمرازي
(459)

طملم ذيمر سمخٓمقرة اجلرح ومٌٙمك طمتك ؾم٘مط اًمٙمت٤مب  

ـ يده رمحف اهلل شمٕم٤مممُم
(460)

ومٝمل ُمـ ُمروي٤مشمؽ قمغم اًمٖم٤مًم٥م ومٙمٞمػ سمجرح  

 قم٤ممل سمؾ إُم٤مم ُمـ أيمؼم أئٛم٦م اعمًٚمٛملم؟! 

هق  –إمم ٟمحقه وُمثٚمف أو حل٘مف وُمـ ؾمٌ٘مف  –ويمالم اسمـ طم٤ٌمن هذا 

أن ي٘مقل: وىمد وضمد ًمٌٕمض اًمذي دقم٤م اًمِمٞمخ مج٤مل اًمديـ اًم٘م٤مؾمٛمل 

ـ ىمراءهت٤م ومْماًل قمـ اعمحدصملم شمراضمؿ ٕئٛم٦م أهؾ اًمرأي خيجؾ اعمرء ُم

 .334-333شمدويٜمٝم٤م... يمام ؾمٞم٠ميت يمالُمف شمٕمٚمٞم٘م٤م ص 

وإذا يم٤من يمؾ هذا اًمذي ىمٚمتف ذم أيب طمٜمٞمٗم٦م ُمقضمقدًا ومٞمف ومٙمٞمػ يثٜمل 

قمٚمٞمف إُم٤مُمؽ اًمِم٤مومٕمل اعمٓمٚمٌل ريض اهلل قمٜمف وىمٌٚمف ؿمٞمخف اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ 

إصٌحل اعمدين واإلُم٤مم حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد اًم٘مٓم٤من وويمٞمع سمـ اجلراح واسمـ 

... وهذه اًمٓمٌ٘م٦م اعمِمٝمقد هل٤م سم٤مًمٕمٚمؿ واًمت٘مقى واًمقرع واًمٜم٤ٌمه٦م ريض ُمٕملم

اهلل قمٜمٝمؿ وهؿ ضمٝم٤مسمذة أئٛم٦م احلدي٨م اًمٜم٘م٤مد اعمٕم٤مسون ًمف أو اعمٚمت٘مقن سمف 

 ويذيمروٟمف سم٤مخلػم واًمثٜم٤مء احلًـ؟ 

أن يٙمقن اإلُم٤مم ًمزم ُمٜمف  -أن يّمح وطم٤مؿم٤م  -وم٢من صح ُم٤م شمزقمٛمف 

صمٜمقا قمٚمٞمف: ؿمٞمقخ اعمٖمٗمٚملم! أيـ اًمِم٤مومٕمل واإلُم٤مم ُم٤مًمؽ وؾم٤مئر إئٛم٦م اًمذ

سمؾ ًمزم أن شمٙمقن أيمثر هذه إُم٦م جمتٛمٕم٦م قمغم والًم٦م إذ اختذه ؿمٓمر إُم٦م 

اعمحٛمدي٦م ُمـ يقم فمٝمقر إُم٤مُمتف إمم يقُمٜم٤م هذا ىمدوة وُمتٌٕم٤م ذم اًمٗم٘مف واًمديـ 

وأطمٙم٤مم ذع اهلل شمٕم٤ممم وُمٜمٝم٤م اقمتامد أىمقاًمف ذم اًمٕم٤ٌمدات واعمٕم٤مُمالت 

تحالل اًمٜم٤ًمء واًمدُم٤مء وهمػمه٤م وهمػمه٤م وأطمٙم٤مم اًمزواج واًمٓمالق واؾم

 وطم٤مؿم٤م إئٛم٦م وإُم٦م أن شم٘مع ذم ذًمؽ.

                                                           

ذم شمرمج٦م أيب طم٤مشمؿ  437:9ش اًمث٘م٤مت»ىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن ذم يمت٤مسمف  (459)

 اًمرازي حمٛمد سمـ إدريس: طمدصمٜم٤م قمٜمف اسمٜمف أسمق حمٛمد قمٌداًمرمحـ سمـ حمٛمد.

ُمٕمروم٦م  64ذم اًمٜمقع ش اعم٘مدُم٦م»أورده٤م احل٤مومظ اسمـ اًمّمالح ذم   (460)

 .اًمث٘م٤مت واًمْمٕمٗم٤مء
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وًمق يم٤من أسمق طمٜمٞمٗم٦م يمام زقمٛم٧م وٟم٘مٚم٧م ومٞمف ُمـ اعمٓم٤مقمـ يم٤من ظم٤مرضم٤ًم 

قمـ اعمٚم٦م سمٞم٘ملم ٓ يًتحؼ أن يٛمدح قمغم ًم٤ًمن وم٤موؾ أو ذم يمالم قم٤مىمؾ 

وىمد ُمدطمف اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل اعمٓمٚمٌل اهل٤مؿمٛمل ريض اهلل قمٜمف أي ُمديح 

ك قمٚمٞمف أي صمٜم٤مء وضمٕمٚمف ىمدوة ًمٚمٜم٤مس يتٌع ذم وم٘مف ذع اهلل شمٕم٤ممم وذًمؽ وأصمٜم

ذم ىمقل اًمِم٤مومٕمل ريض اهلل قمٜمف: اًمٜم٤مس ذم اًمٗم٘مف قمٞم٤مل قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م. 

وىمقًمف: ُمـ أراد أن يتٌحر ذم اًمٗم٘مف ومٝمق قمٞم٤مل قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م وىمقًمف: إٟمف ممـ 

 تٗم٘مف.وومؼ ًمف اًمٗم٘مف وذم رواي٦م: ُمـ مل يٜمٔمر ذم يمتٌف مل يتٌحر ومل ي

ومٚمق يم٤من يمام زقمٛم٧م أو زقمؿ ُمـ ٟم٘مٚم٧م قمٜمف: ٓ يٛمٙمـ سمح٤مل أن يثٜمل 

قمٚمٞمف اًمِم٤مومٕمل هذا اًمثٜم٤مء ويم٤من ٓ يًٕمف أن ي٘مقل ُمثؾ هذا اًم٘مقل واعمديح 

أسمدًا ذم رضمؾ جيقز ًمٚمٜم٤مس قم٤ٌمدة اًمٜمٕمؾ شم٘مرسم٤م إمم اهلل شمٕم٤ممم! ويزقمؿ أن اًمٜمٌل 

٤من اعمٙمِمقف! ًمق أدريمف ٕظمذ سم٘مقًمف! إمم آظمر ُمثؾ هذا اهلراء واًمٌٝمتط 

 واًمِم٤مومٕمل ممـ ٓ يِمؽ ذم ديٜمف وقمٚمٛمف وقم٘مٚمف وومٓم٤مٟمتف وإُم٤مُمتف.

ٟمٕمؿ ُمدح اًمِم٤مومٕمل أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م وأصمٜمك قمٚمٞمف صمٜم٤مء اًمٕم٤مرف اًمٌّمػم سمًػمشمف 

يب ٠موم٘مد ًم٘مل مجٝمرة ُمـ شمالُمذشمف وأصح٤مسمف وشمٗم٘مف سم٠موم٘مٝمٝمؿ وأقمرومٝمؿ سم

ٞمتف طمٜمٞمٗم٦م ُمـ إطمٞم٤مء ُمٜمٝمؿ: اإلُم٤مم حمٛمد سمـ احلًـ اًمِمٞم٤ٌمين ومثٜم٤مؤه وشمزيم

ل ُمـ هذه إسم٤مـمٞمؾ وم٤ًمحمؽ اهلل شمٕم٤ممم وهمٗمر  ًمف شمٙمتًح يمؾ سم٤مـمؾ وشَم٘مقُّ

ًمؽ ذٟمٌؽ يمٞمػ ٟمدت سمؽ صٗم٦م اًمتٕمّم٥م قمـ اجل٤مدة وم٠مٟمًتؽ سمح٨م اًمًٜمد 

 واعمتـ وقمٚمؾ إظم٤ٌمر ذم إظمٞم٤مر.

وإذا يم٤من هذا اًمذي ىمٚمتف أو ٟم٘مٚمتف: صحٞمح٤م صم٤مسمت٤م ذم اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م 

وا مهذا اإلُم٤مم وقمٛمٚمقا سم٠مىمقاًمف ومام أوؾ مجٝمقر اعمًٚمٛملم اًمذيـ اىمتد

وُمذهٌف ذم احلالل واحلرام واًمٌٞمقع وإٟمٙمح٦م واإلومت٤مء واًم٘مْم٤مء 

واعمٕم٤مُمالت واًمٕم٤ٌمدات؟! ومٞم٤م ظمٞمٌتٝمؿ وي٤م والهلؿ وم٘مد اشمٌٕمقا ُمٌٓمالً 

وٚمٞماًل وُمٗمًدًا قمٚمٞمال اختذوه إُم٤مُم٤م وىمٚمدوه وُمِمقا قمغم اضمتٝم٤مده 

ذا أُم٤مٟمتؽ قمغم وقمٔمٛمقه!! وهق أوؾ اًمْم٤مًملم قمٜمدك ي٤م أسم٤م طم٤مشمؿ! هٙم

 اًمٕمٚمؿ واًمًٜم٦م؟!! 
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وطم٤مؿم٤م مجٝمقر اعمًٚمٛملم أن يْمٚمقا ذم ُمثؾ هذا وم٘مد ؿمٝمد هلؿ 

سم٤محلٗمظ واًمٕمٜم٤مي٦م واًمتًديد واهلداي٦م ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ط اًمرؾمقل إُملم 

 وم٘م٤مل: ٓ دمتٛمع أُمتل قمغم والًم٦م.

 أيب طمٜمٞمٗم٦م ُمـ اهلل شمٕم٤ممم وُمـ رؾمقلُمقىمػ  - طم٘م٤مً  -وإذا يم٤من هذا 

ذم  -اإلؾمالم ومام ُمٕمٜمك ذيمر أىمقاًمف ووم٘مٝمف واضمتٝم٤مداشمف وُمـ ذيٕم٦م ط  اهلل

 -يمت٥م احلدي٨م اًمنميػ ويمت٥م ُمّمٓمٚمحف ويمت٥م اًمٕم٘مٞمدة ويمت٥م اًمٗم٘مف 

ئٛم٦م اعمجتٝمديـ اعمتٌققملم يمامًمؽ واًمِم٤مومٕمل وأمحد وهمػمهؿ ُمع إ

قمتامد هل٤م ذم أئٛم٦م اعمًٚمٛملم ؾمقاهؿ ُمع آ يم٤مٕوزاقمل واسمـ ضمرير ومج٤مهػم

 همػم ُمقوع.

ف أو شمٜم٘مٚمف ذم أيب طمٜمٞمٗم٦م طم٘م٤م وصحٞمح٤ًم ومٙم٤من طمؼ ومٚمق يم٤من ُم٤م شمزقمٛم

شمف أن يرُمك يمؾ ذًمؽ ذم اًم٘مامُم٦م واحلش ايمالم أيب طمٜمٞمٗم٦م ووم٘مٝمف واضمتٝم٤مد

وٓ يذيمر إٓ سم٤مًمذم واًمِمتؿ واًمتٜمٗمػم واًمتحذير ومٝمؾ يمؾ أوًمئؽ إئٛم٦م 

إقمالم اًمذيـ ٓ حييص قمددهؿ إٓ اهلل ُمـ ُم٤مًمٙمٞم٦م وؿم٤مومٕمٞم٦م وطمٜم٤مسمٚم٦م 

ذم أيب طمٜمٞمٗم٦م ريض اهلل قمٜمف وأٟم٧م وُمـ واوم٘مؽ وأطمٜم٤مف قمغم ظمٓم٠م ووالل 

ُمـ اًمِم٤مذيـ ذم اًمذم واًمِمتؿ قمغم صقاب؟! اًمٚمٝمؿ إٟم٤م ٟمٕمقذ سمؽ ُمـ اجلٜمػ 

طمٌؽ اًمٌمء يٕمٛمل ط واًمٔمٚمؿ وُمـ أن ٟمدظمؾ ذم ُمّمداق ىمقل ٟمٌٞمؽ 

 ويّمؿ!!!

هي٤م احل٤مومظ اسمـ طم٤ٌمن ذم أيب طمٜمٞمٗم٦م ريض اهلل أوقمغم ُم٘مت٣م ُم٤م ىمٚمتف 

ذم اًمديـ ُمـ ختري٥م  أيمثر ختري٤ٌمً  - ذم طمٙمٛمؽ -قمٜمف ص٤مر أسمق طمٜمٞمٗم٦م 

قمٌداهلل سمـ ؾم٠ٌم وإوم٤ًمده ذم ُمٚم٦م اإلؾمالم وصٗمقف اعمًٚمٛملم! ٟمٕمقذ سم٤مهلل 

ُمـ اجلٜمػ واًمٓمٖمٞم٤من ذم احل٥م واًمِمٜمئ٤من ًمق ىمٚم٧م هذا اًمٙمالم اعمٜمٌقذ ذم 

ًمًقء  -ٖمٗمٚملم وًمٙمـ رضمؾ ُمٖمٛمقر ًمرسمام يني ىمقًمؽ ومٞمف قمغم إهمرار اعم

٦م اعمًٚمٛملم! ومجٜمٞم٧م قمغم ٟمٗمًؽ ذم إُم٤مم ُمـ أيمؼم أئٛمىمٚمتف  -احلظ

ق قمٚمٞمٝمؿ أهنؿ يٛمٙمـ أن ي٘مٕمقا  وؾمٛمٕمتؽ وقمغم ؾمٛمٕم٦م اعمحدصملم! إذ يٓمَّرَّ

ومٞمام وىمٕم٧م ومٞمف!!.وأيـ يمالُمؽ هذا! ُمـ يمالم ؿمٞمخ ؿمٞمقظمؽ اإلُم٤مم أيب 
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اًمذي رواه اسمـ قمٌداًمؼم ذم هذا ش اًمًٜمـ»داود اًمًجًت٤مين ص٤مطم٥م 

داؾم٦م: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م  وومٞمف ىمقل اسمـ 230ٟمت٘م٤مء وشم٘مدم ذم صاًمٙمت٤مب يٕمٜمل اإل

داود رمحف اهلل ي٘مقل: رطمؿ اهلل ُم٤مًمٙم٤ًم يم٤من إُم٤مُم٤ًم رطمؿ اهلل اًمِم٤مومٕمل يم٤من 

 إُم٤مُم٤ًم رطمؿ اهلل أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م يم٤من إُم٤مُم٤ًم.

وأيـ ىمدطمؽ اعمٓمروح هذا ُمـ صمٜم٤مء ؿمٞمخ اًمًٜم٦م اإلُم٤مم أيب ضمٕمٗمر اسمـ 

ىم٤مل أسمق سمٙمر سمـ  84:48ش ُمٕمجؿ إدسم٤مء»ضمرير اًمٓمؼمي؟ ومٗمل شمرمجتف ذم 

أسم٤م ضمٕمٗمر طملم طميشمف اًمقوم٤مة وم٠ًمًمتف أن جيٕمؾ يمؾ ُمـ  يم٤مُمؾ: طميت

قمكم  احلًـ سمـ احلًلم قم٤مداه ذم طمؾ ويمٜم٧م ؾم٠مًمتف ذًمؽ ٕضمؾ أيب 

ين يمٜم٧م ىمرأت قمٚمٞمف اًم٘مرآن وم٘م٤مل: يمؾ ُمـ قم٤مداين وشمٙمٚمؿ ذم ذم اًمّمقاف ٕ

طمؾ إٓ رضماًل رُم٤مين سمٌدقم٦م ويم٤من اًمّمقاف ُمـ أصح٤مب أيب ضمٕمٗمر 

وٌط ذوي »ًمٕمٚمف:  –دون اًمٗمّمؾ ومٞمف وٌط ويم٤مٟم٧م ومٞمف ؾمالُم٦م ومل يٙمـ 

ذيمر ش ذيؾ اعمذيؾ»ضمٕمٗمر  ومٚمام أُمغم أسمق –أي مت٤مؾمٙمٝمؿ وشمقازهنؿ ش اًمٗمْمؾ

أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م وأـمراه وىم٤مل: يم٤من وم٘مٞمٝم٤ًم قم٤معم٤ًم ورقم٤ًم ومتٙمٚمؿ اًمّمقاف ذم ذًمؽ 

ومٞمف وم٤مٟمٔمر اًمقىم٧م ومٞمف ٕضمؾ ُمدطمف ٕيب طمٜمٞمٗم٦م واٟم٘مٓمع قمٜمف وسمًط ًم٤ًمٟمف 

 قمت٤ًمف! اًمٗمرق سملم اإلٟمّم٤مف وآ

هـ 507احل٤مومظ حمٛمد سمـ ـم٤مهر اعم٘مدد اًمٔم٤مهري اعمتقرم ؾمٜم٦م  وهذا

ذيمره اعم٘مريزي ذم شمرمجتف ش اًمذب قمـ وم٘مٞمف اإلؾمالم أيب طمٜمٞمٗم٦م»أًمػ يمت٤مب 

 .82:2ش هدي٦م اًمٕم٤مروملم»وإؾمامقمٞمؾ سم٤مؿم٤م ذم  537:5ش اعمٜمت٘مك اًمٙمٌػم»ذم 

وم٤مًمٕم٘مؾ ٓ ي٘مٌؾ سمح٤مل ُمـ إطمقال: أن يٙمقن إُم٤مم ُمـ يم٤ٌمر أئٛم٦م 

قمغم يمؾ هذه  –ذم زُمـ اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح اعمِمٝمقد هلؿ سم٤مخلػم و –اعمًٚمٛملم 

اًمْمالٓت واًمًخ٤موم٤مت واعمٙمٗمرات اًمتل شمّمد اًمٜم٤مس قمٜمف وشم٤ٌمقمدهؿ ُمٜمف 

شم٤ٌمع واًمت٘مدير عمذهٌف واضمتٝم٤مداشمف ُمـ يم٤ٌمر قم٘مالء إُم٦م ك اًم٘مٌقل وآويٚم٘م

اعمحٛمدي٦م ُمـ زُمٜمف وقمٝمده إمم زُمٜمٜم٤م وقمٝمدٟم٤م قمغم شمقازم اًم٘مرون ويٙمقن هق 

 اًمْمالل اعمٌلم.قمغم هذا 
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وًمق صح هذا ًمٚمزم أن يٙمقن أهمٚم٥م إُم٦م اضمتٛمٕم٧م قمغم والًم٦م 

وطم٤مؿم٤م إُم٦م اعمحٛمدي٦م وقمٚمامءه٤م أن شم٘مع ذم ذًمؽ وؿمٝمد اهلل شمٕم٤ممم أين ٓ 

أىمقل هذا قمّمٌٞم٦م وٓ ُمذهٌٞم٦م ًمف وٓ سمٖمْم٤م أو يمراهٞم٦م ًم٘م٤مدطمٞمف همٗمر اهلل زم 

ذم فمؾ اإلؾمالم  وهلؿ وإٟمام أىمقًمف دوم٤مقم٤ًم قمـ احلؼ واًمٕم٘مؾ اًمذي ختٚم٘مٜم٤م سمف

 احلٜمٞمػ.

وم٠مسمق طمٜمٞمٗم٦م قمٜمد يم٤ٌمر قمٚمامء قمٍمه وقم٤مرومٞمف وخم٤مًمٓمٞمف إُم٤مم جمتٝمد ُمـ 

يم٤ٌمر أئٛم٦م اهلدى واًمديـ يمام شم٘مدم ذًمؽ ذم صمٜم٤مئٝمؿ قمٚمٞمف وهق قمٜمد أيمثر 

٥م أىمٓم٤مر اإلؾمالم ىمدوة اعمًٚمٛملم ُمـ قمٍمه إمم يقم اًمٜم٤مس هذا ذم أهمٚم

الل واحلرام ومٙمٞمػ أصمٜمك ضمتٝم٤مد واًمديـ واًمٗم٘مف واحلقمت٘م٤مد وآُمتٌع ذم آ

قمٚمٞمف يمؾ ه١مٓء واشمٌٕمف وىمٚمده أيمثر إُم٦م اعمحٛمدي٦م واقمت٘مدوه أطمد أئٛم٦م 

اًمديـ وهق قمغم هذه إوص٤مف اًمتل طمٙم٤مه٤م احل٤مومظ اسمـ طم٤ٌمن أو همػمه؟ 

 ومٝمؾ هذا اًمذي ىم٤مًمف اسمـ طم٤ٌمن صحٞمح أم سم٤مـمؾ؟ 

وشمٗم٤مدي٤م ُمـ أن أدظمؾ اًم٘م٤مرئ ذم ُمت٤مه٤مت ٟم٘مد إؾم٤مٟمٞمد ووٕمٗمٝم٤م 

واًمٓمٕمـ ذم اًمرواة ودمرحيٝمؿ سم٤مًمْمٕمػ أو اًمتٕمّم٥م أو اًمٙمذب  واٟم٘مٓم٤مقمٝم٤م

 أو اًمتح٤مُمؾ أىمقل ُم٤م يكم: 

ًم٘مد رأى اإلُم٤مم احل٤مومظ اعمٜمذري واًمٜمقوي واًمذهٌل واعمزي واسمـ 

شمٞمٛمٞم٦م واسمـ اًم٘مٞمؿ واسمـ يمثػم واًمت٤مج اًمًٌٙمل واسمـ طمجر ويقؾمػ سمـ 

قمٌداهل٤مدي احلٜمٌكم واًمًٞمقـمل واًمًخ٤موي واحل٤مومظ اًمّم٤محلل اًمدُمِم٘مل 

أئٛم٦م وؾمقاهؿ ُمـ  –وه١مٓء يمٚمٝمؿ ًمٞمًقا ُمـ ُمذه٥م اًم٤ًمدة احلٜمٗمٞم٦م  –

اًمٜم٘مد واجلرح واًمتٕمديؾ اعمت٠مظمريـ اعمقصمقىملم يمالم اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري ويمالم 

ويمالم اسمـ طم٤ٌمن هذا اًمذي  287و278اسمـ اجل٤مرود أشمٞملم ذم يمالم ص 

وهمػمه ُمـ يمتٌف ويمالم »شم٤مريخ سمٖمداد »ٟم٘مٚمتف ويمالم اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي ذم 

ىمٌٚمٝمؿ وذم قمٍمهؿ وُمـ سمٕمدهؿ ممـ شمٙمٚمٛمقا ذم أيب طمٜمٞمٗم٦م وضمرطمقه  ُمـ

رأى ه١مٓء إئٛم٦م اعمت٠مظمرون اعمقصمقىمقن يمالم اًمٓم٤مقمٜملم ُمرات وُمرات وم٢من 

هتؿ وحمٗمقفم٤مهتؿ وُمـ ـمري٘مٝمؿ وءايمت٥م اًمٓم٤مقمٜملم وأىمقاهلؿ ُمـ ُم٘مر
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وسمروايتٝمؿ هل٤م ٟم٘مٚم٧م إًمٞمٜم٤م وىمد ُمروا سمٙمالُمٝمؿ ُمرارًا وشمٙمرارًا ومٚمؿ ي٠ممهقا ًمف 

يٚمتٗمتقا إًمٞمف وأؾم٘مٓمقه سم٢مهمٗم٤مًمف واإلقمراض قمٜمف وهؿ إئٛم٦م إُمٜم٤مء قمغم  ومل

 ديـ اهلل اًمذيـ ٓ حي٤مسمقن أطمدًا يتالقم٥م سمديـ اهلل شمٕم٤ممم.

وًمق يم٤من ذًمؽ اًمٙمالم واًمٓمٕمـ حيرز قمٜمدهؿ أىمؾ اًم٘مٌقل ٕؿم٤مروا 

إًمٞمف وًمق إؿم٤مرًة واطمدًة أُم٤مٟم٦ًم ودي٤مٟم٦ًم وصٞم٤مٟم٦ًم ًمٚمنميٕم٦م وًمٙمٜمٝمؿ قمغم اًمٕمٙمس 

صمٜمقا قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م سم٤مإلُم٤مُم٦م ذم اًمديـ وذيمروه سم٤مًمٗمْمؾ ُمـ ذًمؽ أ

واًمٜمّمٞمح٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم ووصٗمقه سم٠ميمرم اًمتٌجٞمؾ واًمتٕمٔمٞمؿ سمؾ أًمٗمقا يمت٤ًٌم 

ظم٤مص٦م ذم سمٞم٤من ومْم٤مئٚمف وُمٜم٤مىمٌف وإُم٤مُمتف وذم اًمدوم٤مع قمـ اضمتٝم٤مده وؿمدة 

متًٙمف سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م يم٤ًمئر أئٛم٦م اهلدى اعمتٌققملم ريض اهلل قمٜمٝمؿ 

 أمجٕملم.

ُمٜم٤مىم٥م اإلُم٤مم أيب »ب اإلُم٤مم احل٤مومظ اًمذهٌل اًمِم٤مومٕمل: ومدوٟمؽ يمت٤م

ويمت٤مب اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م ش طمٜمٞمٗم٦م وص٤مطمٌٞمف أيب يقؾمػ وحمٛمد سمـ احلًـ

اعمحدث اًمٗم٘مٞمف يقؾمػ سمـ قمٌداهل٤مدي اًمدُمِم٘مل اًمّم٤محلل احلٜمٌكم اعمقًمقد 

شمٜمقير اًمّمحٞمٗم٦م سمٛمٜم٤مىم٥م »هـ اًمذي ؾمامه: 909هـ اعمتقرم ؾمٜم٦م 840ؾمٜم٦م 

ره اًمٕمالُم٦م اسمـ قم٤مسمديـ وٟم٘مؾ ُمٜمف ذم ُم٘مدُم٦م طم٤مؿمٞمتف وذيمش اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م

 . 37:4ش رد اعمحت٤مر قمغم اًمدر اعمخت٤مر»

شمٌٞمٞمض اًمّمحٞمٗم٦م ذم »ويمت٤مب اإلُم٤مم احل٤مومظ اًمًٞمقـمل اًمِم٤مومٕمل: 

ويمت٤مب اإلُم٤مم احل٤مومظ اعمحدث حمٛمد سمـ يقؾمػ ش ُمٜم٤مىم٥م اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م

يب طمٜمٞمٗم٦م قم٘مقد اجلامن ذم ُمٜم٤مىم٥م اإلُم٤مم إقمٔمؿ أ»اًمّم٤محلل اًمِم٤مومٕمل 

ويمت٤مب اإلُم٤مم اًمٗم٘مٞمف اعمحدث اسمـ طمجر اعمٙمل اهلٞمثٛمل اًمِم٤مومٕمل: ش اًمٜمٕمامن

ويمت٤مب اإلُم٤مم ش اخلػمات احل٤ًمن ذم ُمٜم٤مىم٥م اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م اًمٜمٕمامن»

شمٜمقير سمّم٤مئر »اًمٗم٘مٞمف اعمحدث ُمرقمل سمـ يقؾمػ اًمٙمرُمل اعم٘مدد احلٜمٌكم: 

 ُمتٜم٤مول أيدي وأهمٚمٌٝم٤م ُمٓمٌققم٦م ذمش اعم٘مٚمديـ ذم ُمٜم٤مىم٥م إئٛم٦م اعمجتٝمديـ

 أهؾ اًمٕمٚمؿ.
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ويمثػم همػم ه١مٓء ُمـ إئٛم٦م احلٗم٤مظ اًمٜم٘م٤مد شمرمجقا ًمإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م 

ذم يمتٌٝمؿ شمرمج٦م ُمًتٗمٞمْم٦م وذيمروا ُمٜم٤مىمٌف وومْم٤مئٚمف وإُم٤مُمتف يم٤مإلُم٤مم 

ش إٟم٤ًمب»اعمحدث احل٤مومظ أيب ؾمٕمٞمد اًمًٛمٕم٤مين اًمِم٤مومٕمل ذم يمت٤مسمف 

ضم٤مُمع »ر يمت٤مسمف واإلُم٤مم اعمحدث اًمٚمٖمقي اسمـ إصمػم اًمِم٤مومٕمل ذم آظم

واإلُم٤مم اًمٗم٘مٞمف اعمحدث  436-432:45ش إصقل ذم أطم٤مدي٨م اًمرؾمقل

ش هتذي٥م إؾمامء واًمٚمٖم٤مت»اًمرسم٤مين حمٞمل اًمديـ اًمٜمقوي اًمِم٤مومٕمل ذم يمت٤مسمف 

وم٘مد شمرضمؿ ومٞمف ٕيب طمٜمٞمٗم٦م شمرمج٦م ـمقيٚم٦م ذم صمامين صٗمح٤مت  246:2-223

ر مه٤م ومل يذيمر ومٞمٝم٤م يمٚمٛم٦م واطمدة ُمـ اجلروح اعمجروطمف وٓ ؿمؽ أٟمف ُم

 وىمرأه٤م وحتٛمؾ رواي٦م اًمٙمت٥م اًمتل روهت٤م.

شم٤مريخ سمٖمداد »وىمد ٟم٘مؾ مجاًل يمثػمة ضمدا ذم شمرمج٦م أيب طمٜمٞمٗم٦م ُمـ 

ًمٚمخٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي يمام سح سمذًمؽ ُمرارًا وم٘مد اـمٚمع قمغم ُم٤م ومٞمف وُم٤م ذم »

همػمه ُمـ يمت٥م اخلٓمٞم٥م وهمػمه ُمـ اًمٓمٕمقن واعمٖم٤مُمز اًمتل ذيمره٤م اخلٓمٞم٥م 

٤م ذيمره اسمـ طم٤ٌمن وهمػمه ومٚمؿ يٕم٠ٌم اإلُم٤مم ذم شمرمج٦م أيب طمٜمٞمٗم٦م وسمٕمْمٝم٤م مم

اًمٜمقوي مه٤م وٓ اًمتٗم٧م إًمٞمٝم٤م وٓ قمرج قمٚمٞمٝم٤م سمؾ أقمرض قمٜمٝم٤م وهجر طمتك 

اإلؿم٤مرة إًمٞمٝم٤م إيذاٟم٤م ُمٜمف سمً٘مقـمٝم٤م وسمٓمالهن٤م وذيمر اًمٗمْمؾ واًمثٜم٤مء واعمآصمر 

 اًمرومٞمٕم٦م واعمٜم٤مىم٥م اجلٛم٦م ًمإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م.

٘مد شمرضمؿ ًمإلُم٤مم ويم٤مإلُم٤مم اعمحدث اًمٜم٤مىمد احل٤مومظ اعمزي اًمِم٤مومٕمل وم

وأـم٤مل اًمؽممج٦م أيام ش هتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمامء اًمرضم٤مل»أيب طمٜمٞمٗم٦م ذم يمت٤مسمف 

إـم٤مًم٦م ويم٤مإلُم٤مم اًمٗم٘مٞمف أُمػم اعم١مُمٜملم ذم احلدي٨م احل٤مومظ اسمـ طمجر 

ويمؾ ه١مٓء إئٛم٦م ُم٤م ش هتذي٥م اًمتٝمذي٥م»اًمٕمً٘مالين اًمِم٤مومٕمل ذم يمت٤مسمف 

ُمـ اًمِم٤مٟمئلم ٕيب طمٜمٞمٗم٦م ذيمروا مم٤م ذيمره اسمـ طم٤ٌمن رمحف اهلل شمٕم٤ممم أو همػمه 

 يمٚمٛم٦م واطمدة.

وًمق يم٤من أسمق طمٜمٞمٗم٦م ُمِمٙمقيم٤ًم ذم إؾمالُمف أو أؿم٠مم ُمقًمقد ذم اإلؾمالم 

أو يم٤من يٜم٘مض اإلؾمالم قمروة قمروة أو همػمَّ ديـ حمٛمد أو هزئ سم٠مطم٤مديثف 

ويم٤من  –اًمنميٗم٦م أو اؾمتتٞم٥م ُمـ اًمٙمٗمر ُمرشملم أو حمٚماًل أيمؾ حلؿ اخلٜمزير 
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أو ىم٤مئاًل اًم٘مرآن خمٚمقق أو جمقزا  –ٚمٌف أسمق طمٜمٞمٗم٦م حيٗمظ اًم٘مرآن قمـ فمٝمر ىم

اًمت٘مرب إمم اهلل سمٕم٤ٌمدة اًمٜمٕمؾ أو ىم٤مئاًل سمتٚمؽ اًمٙمٚمامت اعمٙمٗمرات اًمتل 

زقمٛمقه٤م قمٚمٞمف عم٤م ؾمٙم٧م ه١مٓء اجلٝم٤مسمذة اًمٜم٘م٤مد واًمٕمٚمامء إُمٜم٤مء قمٜمف وعم٤م 

 أـمٌ٘مقا قمغم شمٕمٔمٞمٛمف وشمٌجٞمٚمف وٟم٘مؾ أىمقاًمف واضمتٝم٤مداشمف ذم يمتٌٝمؿ.

ذم اًمثٜم٤مء قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م ٓؾمتٙمامل  وأٟم٘مؾ هٜم٤م يمالم مجٝمرة ُمٜمٝمؿ

 سمٕمض هذا اعم٘م٤مم:

ىم٤مل اإلُم٤مم اعمحدث احل٤مومظ أسمق ؾمٕمد اًمًٛمٕم٤مين اًمِم٤مومٕمل ذم  -4

أسمق طمٜمٞمٗم٦م اًمٜمٕمامن سمـ ش: اًمرائل»ذم رؾمؿ  66-64:6ش إٟم٤ًمب»يمت٤مسمف 

صم٤مسم٧م اًمٙمقذم ص٤مطم٥م اًمرأي وإُم٤مم أصح٤مب اًمرأي ووم٘مٞمف أهؾ اًمٕمراق 

يب رسم٤مح..... وروى قمٜمف هِمٞمؿ سمـ رأى أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ وؾمٛمع قمٓم٤مء سمـ أ

 سمِمػم. 

وًمد سم٤مًمٙمقوم٦م وٟم٘مٚمف أسمق ضمٕمٗمر اعمٜمّمقر إمم سمٖمداد ومًٙمٜمٝم٤م إمم طملم 

ووم٤مشمف ويمٚمٛمف اسمـ هٌػمة قمغم أن يكَم اًم٘مْم٤مء وم٠مسمك وميسمف ُمئ٦م ؾمقط وقمنمة 

أؾمقاط يمؾ يقم قمنمة أؾمقاط ومّمؼم واُمتٜمع ومٚمام رأى ذًمؽ ظمغم ؾمٌٞمٚمف 

 ؾ ًمف ُم٤م مل حيّمؾ ًمٖمػمه.واؿمتٖمؾ سمٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ وسم٤مًمغ ومٞمف طمتك طمّم

ودظمؾ يقُم٤م قمغم اعمٜمّمقر ويم٤من قمٜمده قمٞمًك سمـ ُمقؾمك وم٘م٤مل 

ًمٚمٛمٜمّمقر: هذا قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م اًمٞمقم ورأى أسمق طمٜمٞمٗم٦م ذم اعمٜم٤مم أٟمف يٜمٌش ىمؼم 

وم٘مٞمؾ عمحٛمد سمـ ؾمػميـ وم٘م٤مل: ص٤مطم٥م هذه اًمرؤي٤م رضمؾ ط رؾمقل اهلل 

 إًمٞمف أطمد ىمٌٚمف.قمٚمام مل يًٌ٘مف  –أي خيرج  –يثقر 
ُم٤مم ؿمٞمخ احل٤مومظ اًمٙمقذم واعمحدث اإل –سمـ يمدام ويم٤من ُمًٕمر 

أطمًد أطمدًا ي٘مقل: ُم٤م  –اًمٕمراق وأطمد إقمالم ُمٕم٤مس أيب طمٜمٞمٗم٦م وسمٚمديف 

سم٤مًمٙمقوم٦م إٓ رضمٚملم أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م ذم وم٘مٝمف واحلًـ سمـ ص٤مًمح ذم زهده وىم٤مل 

ت أن ٓ خي٤مف وٓ ُمًٕمر أيْم٤ًم: ُمـ ضمٕمؾ أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م سمٞمٜمف وسملم اهلل رضمق

 ًمٜمٗمًف. طمتٞم٤مطيٙمقن ومرط ذم آ
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وىم٤مل اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض: يم٤من أسمق طمٜمٞمٗم٦م رضماًل وم٘مٞمٝم٤ًم ُمٕمرووم٤ًم سم٤مًمٗم٘مف 

ُمِمٝمقرًا سم٤مًمقرع واؾمع اعم٤مل ُمٕمرووم٤ًم سم٤مإلومْم٤مل قمغم يمؾ ُمـ يٓمٞمػ سمف 

صٌقرًا قمغم شمٕمٚمٞمؿ اعمتٕمٚمؿ سم٤مًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر طمًـ اًمديـ يمثػم اًمّمٛم٧م ىمٚمٞمؾ 

ؼ اًمٙمالم طمتك شمرد ُم٠ًمًم٦م ذم طمالل أو طمرام ويم٤من حيًـ يدل قمغم احل

ه٤ًمرسم٤م ُمـ ُم٤مل اًمًٚمٓم٤من وإذا أوردت قمٚمٞمف ُم٠ًمًم٦م ومٞمٝم٤م طمدي٨م صحٞمح 

 اشمٌٕمف وإن يم٤من قمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم وإٓ ىم٤مس وم٠مطمًـ اًم٘مٞم٤مس.
ويم٤مٟم٧م وٓدشمف سم٤مًمٙمقوم٦م ؾمٜم٦م صمامٟملم وُم٤مت ذم رضم٥م ؾمٜم٦م مخًلم 

وُمئ٦م ودومـ سمٛم٘مؼمة اخلٞمزران سم٤ٌمب اًمٓم٤مق ذم سمٖمداد وصكم قمٚمٞمف ؾم٧م ُمرات 

 –هؿ صغم قمٚمٞمف اسمٜمف مح٤مد وهمًٚمف احلًـ سمـ قمامرة ُمـ يمثرة اًمزطم٤مم آظمر

ورضمؾ آظمر وزرت ىمؼمه همػم ُمرة اٟمتٝمك  –ىم٤ميض سمٖمداد ذم ظمالوم٦م اعمٜمّمقر 

 ُمٚمخّم٤م.
ومل يذيمر احل٤مومظ اًمًٛمٕم٤مين يمٚمٛم٦م ضمرح أو همٛمز ذم أيب طمٜمٞمٗم٦م ذم 
شمرمجتف اًمتل شمقؾمع ومٞمٝم٤م وأـم٤مل وهق ىمد رأى يمالم اسمـ طم٤ٌمن ذم يمت٤مسمف 

سمٙمالم اسمـ طم٤ٌمن ُمـ يمت٤مسمف ش إٟم٤ًمب»ِم٤م يمت٤مسمف ضمزُم٤م وم٘مد طمش اعمجروطملم»
ومٞمٛمـ شمرضمؿ هلؿ ومرأى احل٤مومظ اًمًٛمٕم٤مين هذه ش اعمجروطملم»أو ش اًمث٘م٤مت»

اعمث٤مًم٥م اًمتل ىم٤مهل٤م أو ٟم٘مٚمٝم٤م اسمـ طم٤ٌمن ومٚمؿ يٚمؼ هل٤م سم٤مًٓ وٓ شم٘مٌؾ ُمٜمٝم٤م طمروم٤ًم 
سمؾ أقمرض قمٜمٝم٤م وذيمر اعمٜم٤مىم٥م واعمآصمر ٕيب طمٜمٞمٗم٦م إيذاٟم٤ًم سمً٘مقط شمٚمؽ 

 ىمٌقهل٤م. إظم٤ٌمر وقمدم
ىم٤مل احل٤مومظ اإلُم٤مم ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم  -2

: إن أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م وإن يم٤من 649:2و  259:4ش ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م»يمت٤مسمف 
اًمٜم٤مس ظم٤مًمٗمقه ذم أؿمٞم٤مء وأٟمٙمروه٤م قمٚمٞمف ومال يًؽمي٥م أطمد ذم وم٘مٝمف وومٝمٛمف 

ب قمٚمٞمف وقمٚمٛمف وىمد ٟم٘مٚمقا قمٜمف أؿمٞم٤مء ي٘مّمدون مه٤م اًمِمٜم٤مقم٦م قمٚمٞمف وهل يمذ
ىمٓمٕم٤ًم يمٛم٠ًمًم٦م اخلٜمزير اًمؼمي وٟمحقه٤م. اٟمتٝمك وًمٕمٚمف يِمػم مهذا إمم رد ُم٤م 

.. ويزقمؿ أن 38ًمإلُم٤مم اًمٌخ٤مري ص ش ضمزء اًم٘مراءة ظمٚمػ اإلُم٤مم»ذيمر ذم 
سمرىمؿ  236اخلٜمزير اًمؼمي ٓ سم٠مس سمف.. وإمم يمالم اسمـ طم٤ٌمن اًم٤ًمسمؼ ذم ص 

44. 
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جمٛمقع »ذم وىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم أيْم٤ًم 

: وُمـ فمـ سم٠ميب طمٜمٞمٗم٦م أو همػمه ُمـ أئٛم٦م اعمًٚمٛملم أهنؿ 304:20ش اًمٗمت٤موى

يتٕمٛمدون خم٤مًمٗم٦م احلدي٨م اًمّمحٞمح ًم٘مٞم٤مس أو همػمه وم٘مد أظمٓم٠م قمٚمٞمٝمؿ 

وشمٙمٚمؿ إُم٤م سمٔمـ وإُم٤م مهقى! ومٝمذا أسمق طمٜمٞمٗم٦م يٕمٛمؾ سمحدي٨م اًمتقيض سم٤مًمٜمٌٞمذ 

ف ًمٚم٘مٞم٤مس ذم اًمًٗمر خم٤مًمٗم٦م ًمٚم٘مٞم٤مس وسمحدي٨م اًم٘مٝم٘مٝم٦م ذم اًمّمالة ُمع خم٤مًمٗمت

 ٓقمت٘م٤مده صحتٝمام وإن يم٤من أئٛم٦م احلدي٨م مل يّمححقمه٤م.

وسمٞمٜم٤م أن ش رومع اعمالم قمـ إئٛم٦م إقمالم»وىمد سمٞمٜم٤م هذا ذم رؾم٤مًم٦م 

أطمدًا ُمـ أئٛم٦م اإلؾمالم ٓ خي٤مًمػ طمديث٤ًم صحٞمح٤ًم سمٖمػم قمذر سمؾ هلؿ ٟمحق 

 ُمـ قمنميـ قمذرًا.

 وهق يتحدث 44:4ش جمٛمقع اًمٗمت٤موى»وىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم أيْم٤م ذم 

قمـ ؿمٝم٤مدة اعم١مُمٜملم اًمذيـ هؿ ؿمٝمداء هلل ذم إرض ٕئٛم٦م اعمًٚمٛملم 

سم٤مإلُم٤مُم٦م ذم اًمديـ واًمٜم٤ٌمًم٦م ذم اإلؾمالم واعمًٚمٛملم )ويمذًمؽ اًمِم٤مومٕمل 

وإؾمح٤مق وهمػممه٤م إٟمام ٟمٌٚمقا ذم اإلؾمالم سم٤مشم٤ٌمع أهؾ احلدي٨م واًمًٜم٦م 

ويمذًمؽ اًمٌخ٤مري وأُمث٤مًمف إٟمام ٟمٌٚمقا سمذًمؽ ويمذًمؽ ُم٤مًمؽ وإوزاقمل 

ٟمام ٟمٌٚمقا ذم قمٛمقم إُم٦م وىمٌؾ ىمقهلؿ عم٤م إسمق طمٜمٞمٗم٦م وهمػمهؿ واًمثقري وأ

واوم٘مقا ومٞمف احلدي٨م واًمًٜم٦م وُم٤م شمٙمٚمؿ ومٞمٛمـ شمٙمٚمؿ ومٞمف ُمٜمٝمؿ إٓ سم٥ًٌم 

اعمقاوع اًمتل مل يتٗمؼ ًمف ُمت٤مسمٕمتٝم٤م ُمـ احلدي٨م واًمًٜم٦م إُم٤م ًمٕمدم سمالهمٝم٤م إي٤مه 

 أو ٓقمت٘م٤مده وٕمػ دًٓمتٝم٤م أو رضمح٤من همػمه٤م قمٚمٞمٝم٤م اٟمتٝمك.

ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م إُم٤مم ُمـ ٟمٌالء إُم٦م وم٠مسمق طمٜمٞمٗم٦م قمٜمد 

اعمحٛمدي٦م وًمٞمس يمام ىمٚم٧م وذه٧ٌم ي٤م اسمـ طم٤ٌمن! وهذه ؿمٝم٤مدة إُم٤مم ضمٚمٞمؾ 

اـمٚمع قمغم يمالُمؽ ويمالم ؾمقاك ذم أيب طمٜمٞمٗم٦م وهذا ضمقاسمف قمـ يمالُمؽ 

 ويمالم ؾمقاك ومٞمف أيْم٤ًم 

وىم٤مل احل٤مومظ اًمٜم٤مىمد اعمحدث اإلُم٤مم ؿمٛمس اًمديـ اًمذهٌل رمحف  -3

أسمق »ذم شمرمج٦م أيب طمٜمٞمٗم٦م  405- 390:6ش ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء» اهلل شمٕم٤ممم ذم

طمٜمٞمٗم٦م اإلُم٤مم وم٘مٞمف اعمٚم٦م قم٤ممل اًمٕمراق قمٜمل سمٓمٚم٥م أصم٤مر وارحتؾ ذم ذًمؽ 
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وأُم٤م اًمٗم٘مف واًمتدىمٞمؼ ذم اًمرأي وهمقاُمْمف وم٢مًمٞمف اعمٜمتٝمك واًمٜم٤مس قمٚمٞمف قمٞم٤مل 

 ذم ذًمؽ.

ـمٚم٥م احلدي٨م وأيمثر ُمٜمف ذم ؾمٜم٦م ُمئ٦م وسمٕمده٤م ىم٤مل حمٛمد سمـ ؾمٕمد 

قذم: ؾمٛمٕم٧م حيٞمك سمـ ُمٕملم ي٘مقل: يم٤من أسمق طمٜمٞمٗم٦م صم٘م٦م ٓ حيدث اًمٕم

سم٤محلدي٨م إٓ سمام حيٗمٔمف وٓ حيدث سمام ٓ حيٗمظ وىم٤مل ص٤مًمح سمـ حمٛمد: 

 ؾمٛمٕم٧م حيٞمك سمـ ُمٕملم ي٘مقل: يم٤من أسمق طمٜمٞمٗم٦م صم٘م٦م ذم احلدي٨م.

وروى أمحد سمـ حمٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمرز قمـ اسمـ ُمٕملم: يم٤من أسمق 

سم٠مس سمف  ٤مح: ىم٤مل اسمـ ُمٕملم: إذا ىمٚم٧م: ٓىم٤مل قمٌداًمٗمت -طمٜمٞمٗم٦م ٓ سم٠مس سمف 

صٓمالح قمـ اسمـ ُمٕملم وهمػمه ذم ىمقاقمد ذم ومٝمق صم٘م٦م أٟمٔمر سمًط هذا آ

وًم٘مد ضسمف اسمـ هٌػمة قمغم اًم٘مْم٤مء  - 250قمٚمقم احلدي٨م ًمٚمتٝم٤مٟمقي ص 

 وم٠مسمك أن يٙمقن ىم٤موٞم٤ًم.

اًم٘م٤مئؾ  -وىم٤مل اًمِم٤مومٕمل: اًمٜم٤مس ذم اًمٗم٘مف قمٞم٤مل قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م ىمٚم٧م 

ذم اًمٗم٘مف ودىم٤مئ٘مف ُمًٚمٛم٦م إمم هذا اإلُم٤مم وهذا أُمر ٓ اإلُم٤مُم٦م  -اًمذهٌل 

 ؿمؽ ومٞمف.

 وًمٞمس يّمح ذم إذه٤من رء

 
 إذا اطمت٤مج اًمٜمٝم٤مر إمم دًمٞمؾ 

 
وؾمػمة اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م حتتٛمؾ أن شمٗمرد ذم جمٚمديـ ريض اهلل قمٜمف 

 ورمحف.

ُمٜم٤مىم٥م اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م »وىم٤مل احل٤مومظ اإلُم٤مم اًمذهٌل أيْم٤م ذم أول 

: أُم٤م سمٕمد ومٝمذا يمت٤مب ذم 7ص ش ػ وحمٛمد سمـ احلًـص٤مطمٌٞمف أيب يقؾمو

أظم٤ٌمر وم٘مٞمف اًمٕمٍم وقم٤ممل اًمقىم٧م أيب طمٜمٞمٗم٦م ذي اًمرشم٦ٌم اًمنميٗم٦م واًمٜمٗمس 

 اًمٕمٗمٞمٗم٦م واًمدرضم٦م اعمٜمٞمٗم٦م اًمٜمٕمامن سمـ صم٤مسم٧م ُمٗمتل أهؾ اًمٙمقوم٦م.

وًمد ريض اهلل قمٜمف وأرو٤مه وأٟمٗمذ ُم٤م أووحف ُمـ اًمديـ احلٜمٞمٗمل 

ٚمؽ سمـ ُمروان سم٤مًمٙمقوم٦م وذًمؽ ذم وأُمْم٤مه ذم ؾمٜم٦م صمامٟملم ذم ظمالوم٦م قمٌداعم

طمٞم٤مة مج٤مقم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ريض اهلل قمٜمٝمؿ ويم٤من ُمـ اًمت٤مسمٕملم هلؿ إن ؿم٤مء 

يب طمٜمٞمٗم٦م ـمروم٤م ُمـ اظمالىمف أُمـ ُمٜم٤مىم٥م  أـمراوم٤مً  سم٢مطم٤ًمن صمؿ ؾم٤مق اًمذهٌل اهلل
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وورقمف وـمروم٤م ُمـ قم٤ٌمدشمف وـمروم٤م ُمـ ذيمر َُمـ وصٗمف ُمـ إئٛم٦م اعمحدصملم 

 ًمرأي وُم٤م اؾمتحًٜمف ُمٜمف وُم٤م ذُمف ُمٜمف.وهمػمهؿ سم٤مًمٗم٘مف وـمروم٤م ُمـ ىمقًمف ذم ا

طمتج٤مج سمحديثف وىم٤مل صمؿ ؾم٤مق ومّماًل ذم ورقمف صمؿ ومّماًل آظمر ذم آ

ومٞمف: اظمتٚمٗمقا ذم طمديثف قمغم ىمقًملم: ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ىمٌٚمف ورآه طمج٦م وُمٜمٝمؿ ُمـ 

 ًمٞمس إٓ. ًمٞمٜمف ًمٙمثرة همٚمٓمف ذم احلدي٨م

ىم٤مل قمكم سمـ اعمديٜمل: ىمٞمؾ ًمٞمحٞمك سمـ ؾمٕمٞمد اًم٘مٓم٤من: يمٞمػ يم٤من 

اًم٘م٤مئؾ اًمذهٌل  –ٜمٞمٗم٦م؟ ىم٤مل: مل يٙمـ سمّم٤مطم٥م طمدي٨م ىمٚم٧م طمدي٨م أيب طم

ُم٤مم مهتف ًمْمٌط إًمٗم٤مظ واإلؾمٜم٤مد وإٟمام يم٤مٟم٧م مهتف اًم٘مرآن : مل يٍمف اإل-

واًمٗم٘مف ويمذًمؽ طم٤مل يمؾ ُمـ أىمٌؾ قمغم ومـ وم٢مٟمف ي٘مٍم قمـ همػمه وىم٤مل اسمـ 

ُمٕملم: أسمق طمٜمٞمٗم٦م صم٘م٦م وىم٤مل أسمق داود: رطمؿ اهلل ُم٤مًمٙم٤ًم يم٤من إُم٤مُم٤ًم رطمؿ اهلل 

ُمٜم٤مىم٥م اإلُم٤مم أيب »ٞمٗم٦م يم٤من إُم٤مُم٤ًم اٟمتٝمك يمالم احل٤مومظ اًمذهٌل ذم أسم٤م طمٜم

 ش.شمذيمرة احلٗم٤مظ»وش ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء»وىمد أًمٗمٝم٤م ىمٌؾ ش طمٜمٞمٗم٦م

ىم٤مل قمٌداًمٗمت٤مح: اىمتٍم احل٤مومظ اًمذهٌل رمحف اهلل شمٕم٤ممم قمغم ىمقًملم ذم 

 ؿم٠من طمدي٨م اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م وم٘م٤مل: اظمتٚمٗمقا ذم طمديثف قمغم ىمقًملم....

ـم٤مئٗم٦م ىمٚمٞمٚم٦م اهتٛمقا أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م ذم ديٜمف وادقمقا اؾمتخٗم٤مومف  ىمٚم٧م: وهٜم٤مك

سم٤مًمنميٕم٦م وص٤مطمٌٝم٤م وشمٚمًٌف سم٠مٟمقاع ُمـ اًمٌدع يم٤مًمٌخ٤مري واسمـ اجل٤مرود 

 واًمٕم٘مٞمكم واسمـ طم٤ٌمن واسمـ قمدي واخلٓمٞم٥م واسمـ اجلقزي....

وًمٙمـ اًمذهٌل مل يٚمتٗم٧م إمم هذه اًمدقم٤موي أصاًل ومل يره٤م ىم٤مسمٚم٦م 

اعمٓمروطم٦م ٓ اعمختٚمػ ومٞمٝم٤م إذ مل يٕمرج  ًمٚمٜم٘مؾ ومٝمل شم٠ميت قمٜمده ذم إىمقال

 قمٚمٞمٝم٤م ومل ينم إًمٞمٝم٤م.

 –ش شمذهٞم٥م هتذي٥م اًمٙمامل»وىم٤مل احل٤مومظ اًمذهٌل أيْم٤ًم ذم يمت٤مسمف 

شمرمج٦م اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م سمٕمد شمًجٞمؾ مجٚم٦م ُمـ ُمٜم٤مىمٌف:  ذم آظمر –خمٓمقط 

ٞم٨م مل يقرد ؿمٞمئ٤م طم –احل٤مومظ اعمزي  –ىمٚم٧م: ىمد أطمًـ ؿمٞمخٜم٤م أسمق احلج٤مج 

 ٕمٞمػ اٟمتٝمك.يٚمزم ُمٜمف اًمتْم
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وىم٤مل اإلُم٤مم اعمحدث اًمٜم٤مىمد احل٤مومظ اسمـ يمثػم اًمِم٤مومٕمل ذم يمت٤مسمف  -4

ذم شمرمج٦م أيب طمٜمٞمٗم٦م: هق اإلُم٤مم أسمق طمٜمٞمٗم٦م  423:40ش اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م»

اًمٜمٕمامن سمـ صم٤مسم٧م اًمٙمقذم وم٘مٞمف اًمٕمراق وأطمد أئٛم٦م اإلؾمالم واًم٤ًمدة إقمالم 

ذاه٥م اعمتٌققم٦م وهق وأطمد أريم٤من اًمٕمٚمامء وأطمد إئٛم٦م إرسمٕم٦م أصح٤مب اعم

أىمدُمٝمؿ ووم٤مة ٕٟمف أدرك قمٍم اًمّمح٤مسم٦م ورأى أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ وذيمر 

 سمٕمْمٝمؿ أٟمف روى قمـ ؾمٌٕم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م وم٤مهلل أقمٚمؿ.

وروى قمـ مج٤مقم٦م ُمـ اًمت٤مسمٕملم ُمٜمٝمؿ احلٙمؿ سمـ قمتٞم٦ٌم اًمٙمقذم ومح٤مد 

سمـ أيب ؾمٚمٞمامن وؾمٚمٛم٦م سمـ يمٝمٞمؾ وقم٤مُمر اًمِمٕمٌل.... وروى قمٜمف مج٤مقم٦م... 

لم: يم٤من صم٘م٦م ويم٤من ُمـ أهؾ اًمّمدق ومل يتٝمؿ سم٤مًمٙمذب ىم٤مل حيٞمك سمـ ُمٕم

وًم٘مد ضسمف اسمـ هٌػمة قمغم اًم٘مْم٤مء وم٠مسمك أن يٙمقن ىم٤موٞم٤ًم وىمد يم٤من حيٞمك سمـ 

د اًم٘مٓم٤من خيت٤مر ىمقًمف ذم اًمٗمتقى ويم٤من حيٞمك ي٘مقل: ٓ ٟمٙمذب اهلل ُم٤م ٞمؾمٕم

 ؾمٛمٕم٧م أطمًـ ُمـ رأي أيب طمٜمٞمٗم٦م وىمد أظمذٟم٤م سم٠ميمثر أىمقاًمف.

ٓ أن اهلل أقم٤مٟمٜمل سم٠ميب طمٜمٞمٗم٦م وؾمٗمٞم٤من وىم٤مل قمٌداهلل سمـ اعم٤ٌمرك: ًمق

اًمثقري ًمٙمٜم٧م يم٤ًمئر اًمٜم٤مس وىم٤مل ومٞمف ُم٤مًمؽ: رأي٧م رضماًل ًمق يمٚمٛمؽ ذم 

هذه اًم٤ًمري٦م أن جيٕمٚمٝم٤م ذه٤ٌم ًم٘م٤مم سمحجتف وىم٤مل اًمِم٤مومٕمل: ُمـ أراد اًمٗم٘مف 

ومٝمق قمٞم٤مل قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م وىم٤مل قمٌداهلل سمـ داود اخلريٌل: يٜمٌٖمل ًمٚمٜم٤مس أن 

وىم٤مل ؾمٗمٞم٤من  ٦م حلٗمٔمف اًمٗم٘مف واًمًٜمـ قمٚمٞمٝمؿ.يدقمقا ذم صالهتؿ ٕيب طمٜمٞمٗم

اًمثقري واسمـ اعم٤ٌمرك: يم٤من أسمق طمٜمٞمٗم٦م أوم٘مف أهؾ إرض ذم زُم٤مٟمف وىم٤مل أسمق 

ُم٤مم ؿمٞمخ اًمٌخ٤مري وشمٚمٛمٞمذ اًمٗمْمؾ سمـ ديملم اًمٙمقذم اعمحدث اإل –ٟمٕمٞمؿ 

: يم٤من أسمق طمٜمٞمٗم٦م ص٤مطم٥م همقص ذم اعم٤ًمئؾ وىم٤مل ُمٙمل سمـ -أيب طمٜمٞمٗم٦م 

أيب طمٜمٞمٗم٦م: يم٤من أسمق طمٜمٞمٗم٦م أقمٚمؿ أهؾ ؿمٞمخ اًمٌخ٤مري وشمٚمٛمٞمذ  –إسمراهٞمؿ 

إرض وروى اخلٓمٞم٥م سمًٜمده قمـ أؾمد سمـ قمٛمرو أن أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م يم٤من يّمكم 

سم٤مًمٚمٞمؾ وي٘مرأ اًم٘مرآن ذم يمؾ ًمٞمٚم٦م ويٌٙمل طمتك يرمحف ضمػماٟمف ويم٤مٟم٧م ووم٤مشمف ذم 

هـ وصكم قمٚمٞمف سمٌٖمداد ؾم٧م ُمرات ًمٙمثرة اًمزطم٤مم 450رضم٥م ُمـ ؾمٜم٦م 

 رمحف اهلل شمٕم٤ممم اٟمتٝمك.



458 

 

ىم٤ميض اًم٘مْم٤مة شم٤مج اًمديـ اًمًٌٙمل قمٌداًمقه٤مب سمـ  وىم٤مل اإلُم٤مم -5

ذم ش مجع اجلقاُمع»قمكم اًمِم٤مومٕمل اًمٗم٘مٞمف إصقزم اعمحدث ذم آظمر يمت٤مسمف 

قمٜمد ذيمره اًمٕم٘مٞمدة: وٟمٕمت٘مد أن أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م وُم٤مًمٙم٤ًم  444:2أصقل اًمٗم٘مف 

واًمِم٤مومٕمل وأمحد واًمًٗمٞم٤مٟملم وإوزاقمل وإؾمح٤مق سمـ راهقيف وداود 

٦م اعمًٚمٛملم: قمغم هدى ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ذم اًمٔم٤مهري واسمـ ضمرير وؾم٤مئر أئٛم

اًمٕم٘م٤مئد وهمػمه٤م وٓ اًمتٗم٤مت إمم ُمـ شمٙمٚمؿ ومٞمٝمؿ سمام هؿ سمريئقن ُمٜمف وم٘مد 

يم٤مٟمقا ُمـ اًمٕمٚمقم اًمٚمدٟمٞم٦م واعمقاه٥م اإلهلٞم٦م وآؾمتٜم٤ٌمـم٤مت اًمدىمٞم٘م٦م 

واعمٕم٤مرف اًمٖمزيرة واًمديـ واًمقرع واًمٕم٤ٌمدة واًمزه٤مدة واجلالًم٦م سم٤معمحؾ 

 اًمذي ٓ ي٤ًمُمك اٟمتٝمك.

قمٜمف اإلُم٤مم اًمٗم٘مٞمف اسمـ طمجر اهلٞمتٛمل اعمٙمل اًمِم٤مومٕمل ذم يمت٤مسمف وٟم٘مٚمف 

ذم  42ص ش اخلػمات احل٤ًمن ذم ُمٜم٤مىم٥م اإلُم٤مم إقمٔمؿ أيب طمٜمٞمٗم٦م اًمٜمٕمامن»

 اعم٘مدُم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ ُم٘مدُم٤مشمف اًمثالث وهذه اًمٕم٤ٌمرة ُمٜمٝم٤م.

ورطمؿ اهلل شمٕم٤ممم احل٤مومظ اًمًخ٤موي إذ شمٕمرض ذم يمت٤مسمف  -6

ًمٜمحق هذا اًمذي ذيمره  65ص ش اًمتقاريخآقمالن سم٤مًمتقسمٞمخ عمـ ذم أهؾ »

اسمـ طم٤ٌمن وهمػمه! وم٘م٤مل: وأُم٤م ُم٤م أؾمٜمده احل٤مومظ أسمق اًمِمٞمخ سمـ طم٤ٌمن ذم 

ويٕمٜمل مهذا  –ًمف ُمـ اًمٙمالم ذم طمؼ سمٕمض إئٛم٦م اعم٘مٚمديـ ش اًمًٜم٦م»يمت٤مب 

واحل٤مومظ أسمق سمٙمر ش يم٤مُمٚمف»٤مومظ أسمق أمحد سمـ قمدي ذم ويمذا احل –أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م 

ش ُمّمٜمٗمف»ظمرون ممـ ىمٌٚمٝمؿ يم٤مسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم وآش شم٤مريخ سمٖمداد»اخلٓمٞم٥م ذم 

واًمٌخ٤مري واًمٜم٤ًمئل مم٤م يمٜم٧م أٟمزهٝمؿ قمـ إيراده ُمع يمقهنؿ جمتٝمديـ 

 وُم٘م٤مصدهؿ مجٞمٚم٦م ومٞمٜمٌٖمل دمٜم٥م اىمتٗم٤مئٝمؿ ومٞمف.

وًمذا قمزر سمٕمض اًم٘مْم٤مة إقمالم ُمـ ؿمٞمقظمٜم٤م: ُمـ ٟم٥ًم إًمٞمف 

طملم ؾمٛمٕمٜم٤م قمٚمٞمف  –احل٤مومظ اسمـ طمجر  –ؿمٞمخٜم٤م اًمتحدث سمٌٕمْمف سمؾ ُمٜمٕمٜم٤م 

ًمٚمٝمروي ُمـ اًمرواي٦م قمٜمف عم٤م ومٞمف ُمـ ذًمؽ اٟمتٝمك يمالم ش ذم اًمٙمالم»٤مب يمت

 احل٤مومظ اًمًخ٤موي.

 



459 

 

يمٚمٛم٦م ًمٚمٕمالُم٦م  –قمغم ـمقهل٤م  –وٓ سم٠مس أن أورد ذم هذه اًمتٕمٚمٞم٘م٦م 

صقزم اإلُم٤مم اًمِمٞمخ أسمق زهرة رمحف اهلل شمٕم٤ممم وم٘مد شمٕمرض اعمح٘مؼ اًمٗم٘مٞمف إ

إمم ؾم٥ٌم اجلٗمقة اًمتل  9-6ص »أسمق طمٜمٞمٗم٦م »ذم يمت٤مسمف اعم٤مشمع اجل٤مُمع اجلٚمٞمؾ 

 وىمٕم٧م ُمـ سمٕمض اًمٜم٤مس ٕيب طمٜمٞمٗم٦م وم٘م٤مل ُم٤م يكم:

اخلػمات احل٤ًمن ذم ُمٜم٤مىم٥م اإلُم٤مم إقمٔمؿ أيب »ضم٤مء ذم يمت٤مب  -7

ُم٤م ٟمّمف:  38ذم اًمٗمّمؾ  74ٓسمـ طمجر اهلٞمتٛمل ص ش طمٜمٞمٗم٦م اًمٜمٕمامن

يًتدل قمغم ٟم٤ٌمه٦م اًمرضمؾ ُمـ اعم٤مولم سمت٤ٌميـ اًمٜم٤مس ومٞمف أٓ شمرى قمٚمٞم٤ًم يمرم 

 ٚمؽ سمف ومئت٤من: حم٥م أومرط وُمٌٖمض ومرط اٟمتٝمك يمالم اهلٞمتٛمل.اهلل وضمٝمف ه

وإن هذه اًمٙمٚمٛم٦م اًمّم٤مدىم٦م يمؾ اًمّمدق شمٜمٓمٌؼ قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م ريض 

اهلل قمٜمف وم٘مد شمٕمّم٥م ًمف ٟم٤مس طمتك ىم٤مرسمقا سمف ُمٜم٤مزل اًمٜمٌٞملم اعمرؾمٚملم ومزقمٛمقا 

أن اًمتقراة سمنمت سمف وشمٕمّم٥م ٟم٤مس قمٚمٞمف ومرُمقه سم٤مًمزٟمدىم٦م واخلروج قمـ 

وهجر اًمًٜم٦م سمؾ ُمٜم٤مىمْمتٝم٤م صمؿ اًمٗمتقى ذم اًمديـ سمٖمػم  اجل٤مدة وإوم٤ًمد اًمديـ

طمج٦م وٓ ؾمٚمٓم٤من ُمٌلم ومتج٤موزوا ذم ـمٕمٜمٝمؿ طمد اًمٜم٘مد اًمًٚمٞمؿ ومل يتجٝمقا 

إمم آرائف سم٤مًمٗمحص واًمدراؾم٦م ومل يٙمتٗمقا سم٤مًمتزيٞمػ هل٤م ُمـ همػم طمج٦م وٓ 

 دراؾم٦م سمؾ قمدوا قمدواٟم٤م ؿمديدا ومٓمٕمٜمقا ذم ديٜمف وؿمخّمف وإيامٟمف.

ِم٠مٟمف؟ ًمذًمؽ أؾم٤ٌمب ىمد ٟمٕمرض هل٤م ذم ظمتالف سمومل يم٤من ذًمؽ آ

سمحثٜم٤م سمٌٕمض اًمتٗمّمٞمؾ وًمٙمـ ٟم٤ًمرع هٜم٤م سمذيمر ؾم٥ٌم ُمٜمٝم٤م ىمد يٕمد أؾم٤مؾم٤ًم 

ًمٖمػمه وذًمؽ أن أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م يم٤من ًمف ُمـ ىمقة اًمِمخّمٞم٦م ُم٤م وضمف سمف اًمٗم٘مف 

ىمٚمٞمٛمف إمم همػمه ُمـ إىم٤مًمٞمؿ إقضمٞمٝم٤م دم٤موز طمٚم٘م٦م درؾمف سمؾ دم٤موز شم

 طمل اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م.اإلؾمالُمٞم٦م ومتحدث اًمٜم٤مس سمآرائف ذم أيمثر ٟمقا

اعمقاومؼ ورأى  اعمخ٤مًمػ وٟم٤مسه٤م واعمقاومؼ وم٤مؾمتٜمٙمره٤م اعمخ٤مًمػ وشمٚم٘م٤مه٤م

ُمـ أراء ذم اًمديـ  سمدقم٤مً ش وهق اعمًتٛمًؽ سم٤مًمٜمص ٓ يٕمدوه»ومٞمٝم٤م إول 

ومِمدد ذم اًمٜمٙمػم ورسمام ٓ يٙمقن رأى أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م وُم٤م اشمّمػ سمف ُمـ ورع وشم٘مك 

مل يٕمرف دًمٞمٚمف وٓ ىم٤مئٚمف ورسمام يم٤مٟم٧م وم٠مـمٚمؼ ًم٤ًمٟمف ومٞمف ٕٟمف رأى رأي٤ًم سمدقم٤ًم و

 ختػ طمدة ًم٤ًمٟمف إذا رآه أو قمٚمؿ وضمف اًمدًمٞمؾ سمؾ رسمام أضمٚمف وواوم٘مف.
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يروى ذم ذًمؽ أن إوزاقمل وم٘مٞمف اًمِم٤مم اًمذي يم٤من ُمٕم٤مسًا ٕيب 

طمٜمٞمٗم٦م ىم٤مل ًمٕمٌداهلل سمـ اعم٤ٌمرك: ُمـ هذا اعمٌتدع اًمذي ظمرج سم٤مًمٙمقوم٦م ويٙمٜمك 

أظمذ يذيمر ُم٤ًمئؾ قمقيّم٦م وـمرق ومٝمٛمٝم٤م  أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م؟ ومٚمؿ جيٌف اسمـ اعم٤ٌمرك سمؾ

واًمٗمتقى ومٞمٝم٤م وم٘م٤مل: ُمـ ص٤مطم٥م هذه اًمٗمت٤موى؟ وم٘م٤مل: ؿمٞمخ ًم٘مٞمتف سم٤مًمٕمراق 

وم٘م٤مل إوزاقمل هذا ٟمٌٞمؾ ُمـ اعمِم٤ميخ اذه٥م وم٤مؾمتٙمثر ُمٜمف ىم٤مل: هذا أسمق 

 طمٜمٞمٗم٦م.

صمؿ اضمتٛمع إوزاقمل وأسمق طمٜمٞمٗم٦م سمٛمٙم٦م ومتذايمرا اعم٤ًمئؾ اًمتل ذيمره٤م 

ىم٤م ىم٤مل إوزاقمل ٓسمـ اعم٤ٌمرك: همٌٓم٧م اًمرضمؾ اسمـ اعم٤ٌمرك ومٙمِمٗمٝم٤م ومٚمام اومؽم

سمٙمثرة قمٚمٛمف ووومقر قم٘مٚمف وأؾمتٖمٗمر اهلل شمٕم٤ممم ًم٘مد يمٜم٧م ذم همٚمط فم٤مهر اًمزم 

 . 33ص ش اخلػمات احل٤ًمن»هـ ُمـ .ٟمف سمخالف ُم٤م سمٚمٖمٜمل قمٜمف ا٢ماًمرضمؾ وم

وًم٘مد يم٤من أسمق طمٜمٞمٗم٦م ُمع ىمقة ؿمخّمف وقمٛمؼ شم٠مصمػمه وسمٕمد ٟمٗمقذه 

خري٩م وومٝمؿ احلدي٨م واؾمتٜم٤ٌمط ص٤مطم٥م ـمري٘م٦م ضمديدة ذم اإلومت٤مء واًمت

إطمٙم٤مم ُمٜمف وىمد أظمذ ي٨ٌم ـمري٘متف ذم شمالُمٞمذه وُمـ يتّمؾ مهؿ ٟمحقا ُمـ 

 صمالصملم قم٤مُم٤ًم أو يزيد وُمـ يم٤من يمذًمؽ ٓسمد أن يًتٝمدف ًمٚمٜم٘مد اعمرِّ 

 سمؾ اًمتجريح ًمِمخّمف واًمتزيٞمػ ًمرأيف واًمتٕمّم٥م قمٚمٞمف.

د وًم٘مد يم٤مٟم٧م اعمالطم٤مة سملم أٟمّم٤مره ذم اًم٘مرن اًمراسمع اهلجري يقم ؾم٤م

اًمتٕمّم٥م اعمذهٌل وص٤مر اًمٗم٘مف جم٤مدًم٦م سملم اعمتٕمّمٌلم ويم٤مٟم٧م اعمالطم٤مة أؿمد 

ُم٤م شمٙمقن سملم احلٜمٗمٞم٦م واًمِم٤مومٕمٞم٦م وًمذًمؽ اؾمتٝمدف هذان اإلُم٤مُم٤من ًمٚمٓمٕمـ 

 اعمر.

وًم٘مد يم٤من أسمق طمٜمٞمٗم٦م أؿمد اؾمتٝمداوم٤م ًمٚمٓمٕمـ ٕن يمثرة اومت٤مئف سم٤مًمرأي 

٤مئف وهمػم يم٤مٟم٧م ُمٜمٗمذًا ًمٚمٜمٞمؾ ُمٜمف ذم قمٚمٛمف سم٤محلدي٨م وذم ورقمف وذم طمًـ إومت

ذًمؽ مم٤م يتّمؾ سمٛمذهٌف ذم آؾمتٜم٤ٌمط واًمتخري٩م وىمد رُم٤مه اعمتٕمّمٌقن سمٙمؾ 

ُمر سمٕمض طمتك ًم٘مد اؾمتٜمٙمر إ –أي سمٙمؾ ٟم٘مٞمّم٦م وىمٌٞمح٦م  –رُمٞم٦م 

 اًمِم٤مومٕمٞملم ورأوا ذًمؽ دم٤مٟمٗم٤ًم إلصمؿ وظمروضم٤ًم قمـ اجل٤مدة.
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ومٙم٤من ُمـ ه١مٓء ُمـ أٟمّمػ أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م ويمت٥م ذم ُمٜم٤مىمٌف ورد ىمقل 

٦م ومرأيٜم٤م اًمًٞمقـمل هق ؿم٤مومٕمل يٙمت٥م رؾم٤مًم٦م يًٛمٞمٝم٤م اعمتٕمّمٌلم ُمـ اًمِم٤مومٕمٞم

ورأيٜم٤م اسمـ طمجر اهلٞمتٛمل ش شمٌٞمٞمض اًمّمحٞمٗم٦م ذم ُمٜم٤مىم٥م اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م»

اخلػمات احل٤ًمن ذم »اعمٙمل وهق ؿم٤مومٕمل أيْم٤ًم يٙمت٥م رؾم٤مًم٦م يًٛمٞمٝم٤م 

ش اعمٞمزان»ورأيٜم٤م اًمِمٕمراين ذم ش ُمٜم٤مىم٥م اإلُم٤مم إقمٔمؿ أيب طمٜمٞمٗم٦م اًمٜمٕمامن

واًمدوم٤مع قمٜمف واؾمت٘م٤مُم٦م ـمري٘م٦م خترجيف ويذيمره ذم  خيص أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م سم٤مًمذيمر

ـمٌ٘م٤مشمف قمغم أٟمف ُمـ أوًمٞم٤مء اهلل اًمقاصٚملم سمحٌؾ وٓيتف اٟمتٝمك يمالم أيب 

 زهرة.

رد اعمحت٤مر »وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اسمـ قم٤مسمديـ رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم طم٤مؿمٞمتف  -8

سم٤م طمٜمٞمٗم٦م ريض اهلل قمٜمف عم٤م ؿم٤مقم٧م أ: أن اإلُم٤مم 37:4ش قمغم اًمدر اعمخت٤مر

قمٛم٧م اخل٤موم٘ملم ومقاوٚمف ضمرت قمٚمٞمف اًمٕم٤مدة اًم٘مديٛم٦م ُمـ إـمالق ومْم٤مئٚمف و

ًمًٜم٦م احل٤مؾمديـ ومٞمف طمتك ـمٕمٜمقا ذم اضمتٝم٤مده وقم٘مٞمدشمف سمام هق ُمؼمأ ُمٜمف ىمٓمٕم٤ًم أ

 ًم٘مّمد أن يٓمٗمئقا ٟمقر اهلل وي٠مسمك اهلل إٓ أن يتؿ ٟمقره.

يمام شمٙمٚمؿ سمٕمْمٝمؿ ذم ُم٤مًمؽ وسمٕمْمٝمؿ ذم اًمِم٤مومٕمل وسمٕمْمٝمؿ ذم أمحد 

ٙمر وقمٛمر وومرىم٦م ذم قمثامن وقمكم وومرىم٦م يمٗمرت سمؾ ىمد شمٙمٚمٛم٧م ومرىم٦م ذم أيب سم

 يمؾ اًمّمح٤مسم٦م! 

 وُمـ ذا اًمذي يٜمجق ُمـ اًمٜم٤مس ؾم٤معم٤م

 

 وًمٚمٜم٤مس ىم٤مل سم٤مًمٔمٜمقن وىمٞمؾ

هل اًمتل شمدرس  –ش اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م»وهل  –وقم٘مٞمدة أيب طمٜمٞمٗم٦م  

أصقل اًمديـ ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وشمٕمٚمؿ ذم ُمٕمٔمؿ يمٚمٞم٤مت اًمنميٕم٦م و

ٝم٤م اًمٜمص اًمٍميح قمغم قمٙمس ُم٤م زقمٛمف اًمًٕمقدي٦م وهمػمه٤م ُمـ اًمٌالد وومٞم

 اًمزاقمٛمقن ومهتف اًم٤ٌمهتقن! 

يمام  –وًمٙمـ سمٕمض اًمٜم٤مس ٓ يتح٤مؿمقن ُمـ ذيمر إئٛم٦م سم٤معمخ٤مزي 

وحيٌقن  – 96ص ش شمٌٞملم يمذب اعمٗمؽمي»ىم٤مًمف احل٤مومظ اسمـ قم٤ًميمر ذم 

ًمذًمؽ ويِمٞمٕمقن ىم٤مًم٦م اًمًقء ويٓمػمون  إصم٤ٌمت اًمٓمٕمقن ذم إئٛم٦م ويرشم٤مطمقن

ض ذم ـم٤ٌمئٕمٝمؿ وهمرض ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ ٟم٠ًمل اهلل مه٤م ومرطم٤ًم وٟمِم٤مـم٤ًم عمر
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اًمًالُم٦م ُمـ إُمراض وإهمراض واًمٕم٤مومٞم٦م ُمـ يمؾ سمالء واًمتقومٞمؼ ًمتٕمٔمٞمؿ 

أئٛم٦م اًمديـ واًمٕمٚمامء وُمٜمٝمؿ أسمق طمٜمٞمٗم٦م وُم٤مًمؽ واًمِم٤مومٕمل وأمحد ريض اهلل 

 قمٜمٝمؿ أمجٕملم.

واًمذي ىمٞمؾ ش: قم٘مد اجلامن»ىم٤مل اإلُم٤مم احل٤مومظ اًمٌدر اًمٕمٞمٜمل ذم  -9

و قمٜمف ومٖمػم صحٞمح وأٟمف ُمٜمزه قمـ ذًمؽ وأصح٤مسمف أظمؼم سمف ذم أيب طمٜمٞمٗم٦م أ

وأدرى سمح٤مًمف وىمد مجع اإلُم٤مم أسمق ضمٕمٗمر اًمٓمح٤موي رمحف اهلل شمٕم٤ممم وهق 

وهق ش قم٘مٞمدة أيب طمٜمٞمٗم٦م»ُمـ أيم٤مسمر اًمٕمٚمامء وُمـ أضمالء اعمحدصملم يمت٤مسم٤ًم ؾمامه 

 قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م.

سمخٚمؼ اًم٘مرآن أو  وم٤مٟمٔمر ومٞمف هؾ شمرى ؿمٞمئ٤م مم٤م يٜمًٌقٟمف إًمٞمف ُمـ اًم٘مقل

اًم٘مقل سم٤مًم٘مدر أو اًم٘مقل سم٤مإلرضم٤مء أو همػم ذًمؽ وم٤مًمرضمقع إمم ُم٤م ٟم٘مٚمف قمٜمف 

 أصح٤مسمف أومم ُمـ اًمرضمقع إمم ُم٤م ٟم٘مٚمف همػمهؿ.

وإٟمام ـمٕمـ قمٚمٞمف سمٕمض احل٤ًمد اجلٝمٚم٦م أو سمٕمض اعمتٕمّمٌلم ُمـ أهؾ 

احلدي٨م اًمذيـ طم٤مُمقا طمقل فمقاهر إطم٤مدي٨م ومل يٕمرومقا ُم٤م ذم سمقاـمٜمٝم٤م 

اريمٝم٤م وٓ قمٚمٛمقا ُمٌٝمامهت٤م وُمِمٙمالهت٤م وىمٜمٕمقا سمٛمجرد ٟم٘مٚمٝم٤م وٓ أدريمقا ُمد

 –وىمقف  –ُمـ همػم شم٠مُمؾ ذم ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م وٓ شمقومٞمؼ سملم ُم٤م شمٕم٤مرض ُمٜمٝم٤م وٓ 

 قمغم ُمقارده٤م وقمٚمٚمٝم٤م.

وم٠مدى ذًمؽ إمم أن ذيمروا أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م وأصح٤مسمف سم٠مصح٤مب اًمرأي ُمع 

أن  أن أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م مل ير ىمط رأي٤ًم ُمع وضمقد اًمٜمص طمتك ىم٤مل: ٓ ٟمجٞمز ٕطمد

 يٗمتل سمٛم٤ًمئٚمٜم٤م طمتك يٕمرف ُمـ أيـ أظمذٟم٤مه٤م وقمغم أي رء سمٜمٞمٜم٤مه٤م.

وىمد وصم٘مف إقمٞم٤من ُمـ يم٤ٌمر اعمحدصملم ُمثؾ اسمـ اعم٤ٌمرك وؾمٗمٞم٤من 

اًمثقري وؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م وحيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد وحيٞمك سمـ ُمٕملم وأُمث٤مهلؿ ممـ 

٠مظمريـ ذم أؿمٞم٤مء وٓ يِمٞمٜمف ـمٕمـ اعمت –يٕمٜمل ذم يمت٤مسمف  –ذيمرٟم٤مهؿ ومٞمام ُم٣م 

ه٤م وم٢من احلًد حيٛمؾ ص٤مطمٌف قمغم أيمثر ُمـ هذا وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذًمؽ ذيمرو

 اٟمتٝمك يمالم اإلُم٤مم اًمٌدر اًمٕمٞمٜمل.
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وىم٤مل ىمٌٚمف سمدهقر ـمقال: اإلُم٤مم اعمحدث جمد اًمديـ: اعم٤ٌمرك  -40

هـ رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم آظمر يمت٤مسمف 606اسمـ إصمػم اًمِم٤مومٕمل اعمتقرم ؾمٜم٦م 

وىمد  436-432:45 ذم اجلزءش ضم٤مُمع إصقل ذم أطم٤مدي٨م اًمرؾمقل»

شمرضمؿ ومٞمف ًمإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م شمرمج٦م طم٤مومٚم٦م ُمع ُمـ شمرضمؿ هلؿ هٜم٤مك وم٘م٤مل ُم٤م 

 خمتٍمه سمحروومف: 

أسمق طمٜمٞمٗم٦م اًمٜمٕمامن سمـ صم٤مسم٧م اإلُم٤مم اًمٗم٘مٞمف اًمٙمقذم ريض اهلل قمٜمف.... 

 ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل: ُمـ أراد أن يتٌحر ذم اًمٗم٘مف ومٝمق قمٞم٤مل قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م.

ف ٕـمٚمٜم٤م اخلٓم٥م ومل ٟمّمؾ إمم وًمق ذهٌٜم٤م إمم ذح ُمٜم٤مىمٌف وومْم٤مئٚم

اًمٖمرض ُمٜمٝم٤م وم٢مٟمف يم٤من قم٤معم٤ًم قم٤مُماًل زاهدًا قم٤مسمدًا ورقم٤ًم شم٘مٞم٤ًم إُم٤مُم٤ًم ذم قمٚمقم 

 اًمنميٕم٦م ُمروٞم٤م.

وىمٕم٧م ذم  –وىمد ٟم٥ًم إًمٞمف وٟم٘مؾ قمٜمف ُمـ إىم٤مويؾ اعمختٚم٘م٦م 

اًمتل جيؾ ىمدره قمٜمٝم٤م ويتٜمزه ُمٜمٝم٤م ُمـ اًم٘مقل سمخٚمؼ  –اعمٓمٌققم٦م اعمختٚمٗم٦م! 

واًم٘مقل سم٤مإلرضم٤مء وهمػم ذًمؽ مم٤م ٟم٥ًم إًمٞمف وٓ  آن واًم٘مقل سم٤مًم٘مدراًم٘مر

 طم٤مضم٦م إمم ذيمره٤م وٓ إمم ذيمر ىم٤مئٚمٝم٤م واًمٔم٤مهر أٟمف يم٤من ُمٜمزه٤ًم قمٜمٝم٤م.

ويدل قمغم صح٦م ٟمزاهتف قمٜمٝم٤م ُم٤م ٟمنم اهلل شمٕم٤ممم ًمف ُمـ اًمذيمر اعمٜمتنم 

ذم أوم٤مق واًمٕمٚمؿ اًمذي ـمٌؼ إرض وإظمذ سمٛمذهٌف ووم٘مٝمف واًمرضمقع 

 يٙمـ هلل ؾمٌح٤مٟمف ومٞمف ه ظمٗمل ورو٤ًم إهلل إمم ىمقًمف وومٕمٚمف وإن ذًمؽ ًمق مل

َ٘مف اهلل ًمف عم٤م اضمتٛمع ؿمٓمر اإلؾمالم أو ُم٤م ي٘م٤مرسمف قمغم شم٘مٚمٞمده واًمٕمٛمؾ سمرأيف  وومَّ

وُمذهٌف طمتك ىمد قمٌد اهلل ؾمٌح٤مٟمف وديـ سمٗم٘مٝمف وقمٛمؾ سمرأيف وُمذهٌف وأظمذ 

سم٘مقًمف إمم يقُمٜم٤م هذا ُم٤م ي٘م٤مرب أرسمع ُمئ٦م ومخًلم ؾمٜم٦م
(464)

. 

                                                           

ىم٤مل اإلُم٤مم جمد اًمديـ اسمـ إصمػم هذا اًم٘مقل وهق ذم اًم٘مرن   (464)

ىمرون وزي٤مدة ذم أوائؾ اًم٘مرن اخل٤مُمس اًم٤ًمدس وٟمحـ أن سمٕمده سمثامٟمٞم٦م 

ومٞم٘مقل آؾمت٤مذ اًمٙمٌػم اًمِمٞمخ قمكم اًمٓمٜمٓم٤موي طمٗمٔمف اهلل  4446قمنم ؾمٜم٦م 

اإلُم٤مم »حت٧م قمٜمقان  444ص ش رضم٤مل ُمـ اًمت٤مريخ»شمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف 
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٦م ُمذهٌف وقم٘مٞمدشمف وأن ُم٤م ٟم٘مؾ قمٜمف هق وذم هذا أدلُّ دًمٞمؾ قمغم صح

وهق ُمـ أيمؼم أظمذيـ سمٛمذهٌف  –ضمٕمٗمر اًمٓمح٤موي ُمٜمزه ُمٜمف وىمد مجع أسمق 

وهل قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م  شقم٘مٞمدة أيب طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل»يمت٤مسم٤م ؾمامه  –

وًمٞمس ومٞمٝم٤م رء مم٤م ٟم٥ًم إًمٞمف وىمٞمؾ قمٜمف وأصح٤مسمف أظمؼم سمح٤مًمف وسم٘مقًمف ُمـ 

 قه قمٜمف أومم مم٤م ٟم٘مٚمف همػمهؿ قمٜمف.همػمهؿ وم٤مًمرضمقع إمم ُم٤م ٟم٘مٚم

وىمد ذيمر أيْم٤ًم ؾم٥ٌم ىمقل ُمـ ىم٤مل قمٜمف ُم٤م ىم٤مل واحل٤مُمؾ ًمف قمغم ُم٤م 

ٟمًٌف إًمٞمف وٓ طم٤مضم٦م سمٜم٤م إمم ذيمر ُم٤م ىم٤مًمقه وم٢من ُمثؾ أيب طمٜمٞمٗم٦م وحمٚمف ذم 

ر سمف قمام ٟم٥ًم إًمٞمف اٟمتٝمك يمالم اسمـ إصمػم ذاإلؾمالم ٓ حيت٤مج إمم دًمٞمؾ يٕمت

اًمٌخ٤مري اًمٗم٘مٞمف احلٜمٗمل اًمٙمِمػ قمـ  هذا وًمٚمٛمحدث احل٤مرصمل اًمٙمالسم٤مذي

ذيمره اًمذهٌل ذم شمرمجتف ذم شم٤مريخ »وهؿ اًمٓم٤مئٗم٦م اًمٔم٤معم٦م أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م 

 ش.اإلؾمالم

وُمـ اًمدواهل واًمٌالي٤م ذم هذا اًمٕمٍم ُم٤م دمده ذم سمٕمض اًمٌٚمدان 

وقمغم  –اإلؾمالُمٞم٦م ُمـ اًمًٕم٤مر اعمحٛمقم قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م وُمذهٌف وأشم٤ٌمقمف 

ؾمؽمواح ًمٓمٌع يمت٥م ومٞمٝم٤م وآ –أىمؾ ظمرى وإن يم٤من اعمذاه٥م اًمٗم٘مٝمٞم٦م إ

شمٙمٗمػم أيب طمٜمٞمٗم٦م ورُمٞمف سم٠مٟمف ي٘مقل: اًم٘مرآن خمٚمقق وإٟمف اؾمتتٞم٥م ُمـ اًمٙمٗمر 

                                                                                                                                        

واعمذه٥م احلٜمٗمل اًمٞمقم أوؾمع اعمذاه٥م اٟمتِم٤مرًا وأوؾمٕمٝم٤م ش: إقمٔمؿ=

ٝم٤مدات اًم٘مْم٤مئٞم٦م يٚمٞمف ذم يمثرة ضمتوأىمقآً وهق أٟمٗمع اعمذاه٥م ذم آومروقم٤ًم 

اًمٗمروع اعمذه٥م اعم٤مًمٙمل وىمد قمروم٧م ذًمؽ ذم اًمًٜملم اًمتل اؿمتٖمٚم٧م ومٞمٝم٤م 

 .سمقوع ُمنموع ىم٤مٟمقن إطمقال اًمِمخّمٞم٦م

وؾم٥ٌم ذًمؽ أن اعمذه٥م احلٜمٗمل ص٤مر ُمذه٥م دوًم٦م ـمقل ُمدة اًمٕم٤ٌمؾمٞملم 

واًمٕمثامٟمٞملم وهل صمالصم٦م أرسم٤مع اًمت٤مريخ اإلؾمالُمل واعم٤مًمٙمل ُمذه٥م اعمٖمرب 

اعمدة ومٙمثرت ومٞمٝمام اًمٗمروع واعمٜم٤مىمِم٤مت أُم٤م اعمذه٥م اًمِم٤مومٕمل  ـمقال هذه

ومٚمؿ يٙمـ ُمذه٤ًٌم رؾمٛمٞم٤ًم إٓ طم٘م٦ٌم ىمّمػمة أي٤مم إيقسمٞملم سمٞمٜمام اىمتٍم اعمذه٥م 

 احلٜمٌكم قمغم ٟمجد واحلج٤مز اًمٞمقم.
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ُمرشملم... دون شمٕمٚمٞمؼ قمٚمٞمٝم٤م أو شمًخٞمػ هل٤م وم٢مٟم٤م هلل وإٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن ُمـ 

 شمزاطمؿ اعمّم٤مئ٥م ذم اًمٌالد واًمٕم٤ٌمد.

حمٛمد ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م اًمٕمالُم٦م اعمحدث اًمٗم٘مٞمف اًمٜم٤مسمف اًم٤ٌمرع إؾمت٤مذ  -44

سمدر قم٤ممل اهلٜمدي صمؿ اعمدين رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم ُم٘مدُمتف ًمٙمت٤مب ؿمٞمخف إُم٤مم 

ش قمغم صحٞمح اًمٌخ٤مري ومٞمض اًم٤ٌمري»اًمٕمٍم حمٛمد أٟمقر ؿم٤مه اًمٙمِمٛمػمي 

 ُم٤م يكم: 74:4

ُمِمٖمقوملم سم٤مًمٙمالم ذم اعمت٘مدُملم  –اًمٞمقم  –وٟمرى ـمقائػ ُمـ اًمٕمٚمامء 

ٕمٚمؿ وًمق دم اًمتٕمّم٥م! ذًمؽ ُمٌٚمٖمٝمؿ ُمـ اًموشمتٌع ُمث٤مًمٌٝمؿ ويًٛمقٟمف قم

 ٟمام اعمٕمّمقم ُمـ قمّمٛمف اهلل.٢مؾمٚمٛمٜم٤م سمٕمض ُم٤م يِمٞمٕمقن قمٜمٝمؿ ومامذا يم٤من؟! وم

)أن ُمـ أُم٤مرات اًم٤ًمقم٦م أن ط: وهذا اًمذي ىمد ٟم٠ٌمٟم٤م سمف رؾمقل اهلل 

 38يٚمٕمـ آظمر هذه إُم٦م أوهل٤م( رواه اًمؽمُمذي ذم أسمقاب اًمٗمتـ ذم اًم٤ٌمب 

 سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم قمالُم٦م طمٚمقل اعمًخ واخلًػ ُمـ طمدي٨م قمكم ريض اهلل

قمٜمف سمًٜمد ومٞمف وٕمػ واٟم٘مٓم٤مع ىم٤مل اًمٓمٞمٌل: أي ـمٕمـ اخلٚمػ ذم اًمًٚمػ 

قمامل اًمّم٤محل٦م وم٤معمراد سم٤مًمٚمٕمـ وذيمروهؿ سم٤مًمًقء ومل ي٘متدوا مهؿ ذم إ

وم٘مد رأيٜم٤مه٤م سم٠مقمٞمٜمٜم٤م  –اًمٓمٕمـ واًمذيمر سم٤مًمًقء وذًمؽ ُمـ أُم٤مرات اًم٤ًمقم٦م 

 وصدق اهلل ورؾمقًمف وم٢مٟم٤م هلل وإٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن.

 هداة اًمديـ ىمد وٚمقا

 

 سم٤مٟم٧م ظم٤ًمرهتؿوىمد 

 وسم٤مقمقا اًمديـ سم٤مًمدٟمٞم٤م 

 

 ومام رسمح٧م دم٤مرهتؿ

ىمقال وـم٤ٌمئع اًمٜم٤مس اًمٞمقم أرهم٥م ذم اإلهمراب وم٢مي٤مك أن خترج قمـ أ 

اًم٘مدح  –دمٜمح إمم  –قمتامد قمٚمٞمٝمؿ أو إئٛم٦م أو شمًٚمؽ ُمًٚمؽ قمدم آ

ومٞمٝمؿ وم٢مهنؿ إن ص٤مروا ُمٓمٕمقٟملم ومٛمـ اًمذي ٟمٕمتؼم سمف ُمـ سمٕمدهؿ؟ وم٢من 

  ُمـ ىمٌٚمٝمؿ.ًمديـ مل يّمؾ إًمٞمٜم٤م إٓا
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 محمد بن سعد صاحب الطبقات: -35
 :322صـ7ىم٤مل رمحف اهلل ج

أسمق طمٜمٞمٗم٦م واؾمٛمف اًمٜمٕمامن سمـ صم٤مسم٧م ُمقمم سمٜمل شمٞمؿ اهلل سمـ صمٕمٚم٦ٌم وهق 

وٕمٞمػ احلدي٨م ويم٤من ص٤مطم٥م رأي وىمدم سمٖمداد ومامت مه٤م ذم رضم٥م أو 

 ؿمٕم٤ٌمن ؾمٜم٦م مخًلم وُم٤مئ٦م وهق اسمـ ؾمٌٕملم ؾمٜم٦م ودومـ ذم ُم٘م٤مسمر اخلٞمزران 

: ىم٤مل اًمٕمالُم٦م 322صـ7ذيمره اسمـ ؾمٕمد ذم اًمٓمٌ٘م٤مت جأىمقل 

 :264صـش اًمرومع واًمتٙمٛمٞمؾ»اًمٚمٙمٜمقي رمحف اهلل ذم 

جي٥م قمٚمٞمؽ أن ٓ شم٤ٌمدر إمم احلٙمؿ سمجرح اًمراوي سمقضمقد طمٙمٛمف ُمـ 

سمٕمض أهؾ اجلرح واًمتٕمديؾ سمؾ يٚمزم قمٚمٞمؽ أن شمٜم٘مح إُمر ومٞمف وم٢من إُمر 

ذم أي رأو يم٤من  ذو ظمٓمر وهتقيؾ وٓ حيؾ ًمؽ أن شم٠مظمذ سم٘مقل يمؾ ضم٤مرح

 وإن يم٤من ذًمؽ اجل٤مرح ُمـ إئٛم٦م أو ُمـ ُمِمٝمقري قمٚمامء إُم٦م ومٙمثػمًا ُم٤م

يقضمد أُمر يٙمقن ُم٤مٟمٕم٤ًم ُمـ ىمٌقل ضمرطمف وطمٞمٜمئذ حيٙمؿ سمرد ضمرطمف وًمف 

 صقر يمثػمة ٓ ختٗمك قمغم ُمٝمرة يمت٥م اًمنميٕم٦م.

ىم٤مل أسمق همدة رمحف اهلل ُمٜمٝم٤م أن يٙمقن اجل٤مرح ُمٜمحروم٤ًم قمـ اعمجروح 

ومٞمتقىمػ ذم ىمٌقل ضمرطمف وشمْمٕمٞمٗمف ًمٚمراوي وىمد وىمع ًم٥ًٌم ُمـ إؾم٤ٌمب 

هذا ٓسمـ ؾمٕمد ذم يمثػم ُمـ اًمرواة وٕمٗمٝمؿ شمٌٕم٤م ًمٚمقاىمدي ويم٤من اًمقاىمدي 

 ُمٜمحروم٤ًم قمـ أهؾ اًمٕمراق ومجرح سمٕمْمٝمؿ ُمت٠مصمرًا مهذا اًم٥ًٌم.

ذم  468:2ذم شمرمج٦م حم٤مرب سمـ دصم٤مر  464:2ضم٤مء ذم هدي اًم٤ًمري 

ن إجر رمحف اهلل شمٕم٤ممم شمرمج٦م ٟم٤مومع سمـ قمٛمر اجلٛمحل ىمقل احل٤مومظ اسمـ طم

شمْمٕمٞمػ اسمـ ؾمٕمد ومٞمف ٟمٔمر ٕٟمف ي٘مٚمد اًمقاىمدي ويٕمتٛمد قمٚمٞمف واًمقاىمدي قمغم 

ٟمحراف قمغم أهؾ اًمٕمراق وم٤مقمٚمؿ ذًمؽ شمرؿمد إن ـمري٘م٦م أهؾ اعمديٜم٦م ذم آ

 .265و264اًمرومع واًمتٙمٛمٞمؾ حت٘مٞمؼ أسمق همدة صـ ا.هـؿم٤مء اهلل 
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ذيح وؿمذ وىم٤مل احل٤مومظ ذم ُم٘مدُم٦م اًمٗمتح ذم شمرمج٦م قمٌد اًمرمحـ سمـ 

اسمـ ؾمٕمد وم٘م٤مل ُمٜمٙمر احلدي٨م ىمٚم٧م ومل يٚمتٗم٧م أطمد إمم اسمـ ؾمٕمد ذم هذا 

وم٢من ُم٤مدشمف ذم اًمٖم٤مًم٥م ُمـ اًمقاىمدي واًمقاىمدي ًمٞمس سمٛمٕمتٛمد وىمد اطمت٩م سمف 

 .438اجلامقم٦م هدي اًم٤ًمري صـ

وذم ُم٘مدُم٦م اًمٗمتح ٟمامذج ُمتٕمددة شمدل قمغم قمدم اقمت٤ٌمر شمْمٕمٞمػ اسمـ 

شمرمج٦م قمٛمر سمـ ٟم٤مومع ُمقمم  ؾمٕمد ومراضمٕمف إن ؿمئ٧م ُمـ ذًمؽ.ىمقل احل٤مومظ ذم

اسمـ قمٛمر ىم٤مل اسمـ ؾمٕمد يم٤من صمٌت٤ًم ىمٚمٞمؾ احلدي٨م وٓ حيتجقن سمحديثف قم٘مٌف 

احل٤مومظ سم٘مقًمف هٜم٤مك ىمٚم٧م وهق يمالم ُمتٝم٤موم٧م يمٞمػ ٓ حيتجقن سمف وهق 

وُمـ هذه اًمٜم٘مقل ئمٝمر ىمٞمٛم٦م يمالم اسمـ ؾمٕمد ذم اًمرضم٤مل  452صـ ا.هـصم٧ٌم 

 ظمّمقص٤ًم أهؾ اًمٕمراق وم٤مومٝمؿ واهلل أقمٚمؿ.

 كم ال كبير أبو أحمد محمد بن أحمد بن إسحاق:الحا -35
ٟم٘مؾ قمٜمف أن قم٤مُم٦م طمدي٨م اًمٜمٕمامن ظمٓم٠م وروى سمًٜمده إمم قمٌداهلل سمـ 

 يزيد قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م ىم٤مل ُم٤م رأي٧م أومْمؾ ُمـ قمٓم٤مء ُم٤م أطمدصمٙمؿ سمف ظمٓم٤م.

أىمقل هذا اًمٙمالم ٓ يّمدر ُمـ قم٤مىمؾ أصاًل وقم٘مؾ أيب طمٜمٞمٗم٦م سمِمٝم٤مدة 

 ٞمزهن٤م.ظمّمقُمف يم٤من يقزن ُمع قم٘مقل أهؾ ـمٌ٘متف وم

وقمٌداهلل سمـ يزيد اعم٘مري أسمق قمٌداًمرمحـ ُمـ اًمرواة قمـ اإلُم٤مم 

إقمٔمؿ وُمٕمدود ذم أصح٤مسمف وًمف رواي٦م يمثػمة قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م وذيمر اًمذهٌل 

 ًمف طمديث٤م قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م ذم شمرمج٦م اإلُم٤مم.

وىم٤مل اًمذهٌل ذم اًمتذيمرة ذم شمرمج٦م قمٌداهلل سمـ يزيد اعم٘مري اإلُم٤مم 

داًمرمحـ اًمٕمٛمري اًمٕمدوي ُمقٓهؿ اًمٙمقذم اعمحدث ؿمٞمخ اإلؾمالم أسمق قمٌ

ؾمٛمع ُمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م ومٝمؾ يتّمقر قم٤مىمؾ ُمالزُم٦م قمٌداهلل سمـ يزيد اعم٘مري 

ٕيب طمٜمٞمٗم٦م سمٕمد ؾمامقمف ُمٜمف هذا اهلراء وهؾ ؾمػموي قمٜمف ؾمٌح٤من ىم٤مؾمؿ 

اًمٕم٘مقل وصدىم٤م اًمٙمذب ومْم٤مح وهٙمذا يٙمقن اجلٝم٤مسمذة ذم قمٚمؿ اجلرح 

 واًمتٕمديؾ ىم٤مشمؾ اهلل اًمتٕمّم٥م.
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 مسلم بن الحجاجالإمام  -32
 ىم٤مل رمحف اهلل ذم يمت٤مسمف اًمٙمٜمك وإؾمامء:

أسمق طمٜمٞمٗم٦م اًمٜمٕمامن سمـ صم٤مسم٧م ص٤مطم٥م اًمرأي ُمْمٓمرب احلدي٨م ًمٞمس 

 ًمف يمٌػم طمدي٨م صحٞمح.

: أظمؼمٟم٤م أسمق طم٤مزم اًمٕمٞمدوي ىم٤مل 454صـ43ىم٤مل اخلٓمٞم٥م ج

ؾمٛمٕم٧م حمٛمد سمـ قمٌداهلل اجلقزىمل ي٘مقل ىمرئ قمغم ُمٙمل سمـ قمٌدان وأٟم٤م 

سمق طمٜمٞمٗم٦م اًمٜمٕمامن سمـ صم٤مسم٧م أؿ سمـ احلج٤مج ي٘مقل ؾمٛمع ىمٞمؾ ًمف ؾمٛمٕم٧م ُمًٚمأ

 ص٤مطم٥م اًمرأي ُمْمٓمرب احلدي٨م ًمٞمس ًمف يمٌػم طمدي٨م صحٞمح.

  43جمٚمد  423أىمقل اخلؼم قمٜمد اخلٓمٞم٥م صـ

ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اعمح٘مؼ اعمحدث اًمٜم٤مىمد حمٛمد قمٌداًمرؿمٞمد اًمٜمٕمامين ذم 

ُمٕمٚم٘م٤ًم  434ويمت٤مسمف اًمًٜمـ صـ فيمت٤مسمف اعمٛمتع اعمٗمٞمد اًمٜم٤مومع اإلُم٤مم اسمـ ُم٤مضم

 قمغم يمالم ُمًٚمؿ هذا سم٘مقًمف:

وهذا فمـ ُمٜمف وختٛملم ؾم٤محمف اهلل شمٕم٤ممم وًمق ؾمؼم طمدي٨م أيب طمٜمٞمٗم٦م 

ًم٤ٌمن ًمف ظمالف ذًمؽ ويم٤من إومم سمف أن يذيمر ٟمامذج ُمـ  صحٞمح٤مً  ؾمؼماً 

إطم٤مدي٨م اًمتل زقمؿ أن اإلُم٤مم أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م اوٓمرب ومٞمٝم٤م ًمٞمٔمٝمر ًمٚمٜم٤مفمريـ 

ؾ هق ُمـ وٓمراب ومٝمهؾ هٜم٤مك اوٓمراب ىم٤مدح أم ٓ؟ وإن صم٧ٌم آ

اإلُم٤مم أو ُمـ اًمرواة اًمٜم٤مزًملم قمٜمف أو ُمـ اًمرواة اًمذيـ ومقىمف؟ وًمٙمٜمف مل يٗمٕمؾ 

 ش. يمت٤مب اًمتٛمٞمٞمز»ذًمؽ ٓ هٜم٤م وٓ ذم يمت٤مسمف ذم قمٚمؾ احلدي٨م اعمًٛمك 

ًمٌٞم٤من قمٚمؾ طمدي٨م ضمؼميؾ ش يمت٤مب اًمتٛمٞمٞمز»ٟمٕمؿ عم٤م شمٕمرض ُمًٚمؿ ذم 

أيب طمٜمٞمٗم٦م قمـ اإليامن واإلؾمالم ـمٕمـ ذم رواي٦م اإلُم٤مم ط ذم ؾم١ماًمف اًمٜمٌل 

وٓمراب اعمزقمقم ذم أطم٤مدي٨م ًمذًمؽ احلدي٨م سمام يدًمٜم٤م قمغم طم٘مٞم٘م٦م آ

اإلُم٤مم وم٘مد ىم٤مل ُمًٚمؿ رمحف اهلل شمٕم٤ممم هٜم٤مك سمٕمد أن ذيمر أن طمدي٨م ضمؼميؾ 

قن ٓ ُمـ ُمًٜمد اسمـ قمٛمر يمام رواه ياًمرواة اًمٌٍمُمـ ُمًٜمد قمٛمر يمام رواه 

 اًمرواة اًمٙمقومٞمقن ىم٤مل ُم٤م ٟمّمف:
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ف ذم ُمتـ هذا احلدي٨م إذ ىم٤مل ومٞمف )أن وم٠مُم٤م رواي٦م أيب ؾمٜم٤من قمـ يمٚمٛمت

ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل ضمئ٧م أؾم٠مًمؽ قمـ ذائع اإلؾمالم( ومٝمذه زي٤مدة 

إٟمام أدظمؾ سمًٌٞمؾ و –أي ُمـ اًمرواي٤مت  –خمتٚم٘م٦م ًمٞم٧ًم ُمـ احلروف 

حلرف ذم رواي٦م هذا احلدي٨م زي٤مدة ذم ا –أي هذه اًمزي٤مدة  –احلرف 

ن وُمـ جي٤مري ُم٦م ُمثؾ ضب اًمٜمٕمامن سمـ صم٤مسم٧م وؾمٕمٞمد سمـ ؾمٜم٤مذذ

اإلرضم٤مء ٟمحقمه٤م وإٟمام أرادوا سمذًمؽ شمّمقي٤ًٌم ذم ىمقهلؿ ذم اإليامن وشمٕم٘مٞمد 

إذ  وقمـ احلؼ سمٕمداً  إٓ وهٜم٤مً ذًمؽ ُم٤م مل يزد ىمقهلؿ  –أي اقمت٘م٤مده  –اإلرضم٤مء 

زادوا ذم رواي٦م إظم٤ٌمر ُم٤م يمٗمك سم٠مهؾ اًمٕمٚمؿ واًمدًمٞمؾ قمغم ُم٤م ىمٚمٜم٤م ُمـ 

ًم٤ًمئ٥م وؾمٗمٞم٤من روي٤مه قمـ إدظم٤مهلؿ اًمزي٤مدة ذم هذا اخلؼم أن قمٓم٤مء سمـ ا

قمٚم٘مٛم٦م وم٘م٤مٓ ىم٤مل ي٤م رؾمقل اهلل ُم٤م اإلؾمالم وقمغم ذًمؽ رواي٦م اًمٜم٤مس سمٕمد 

ُمثؾ ؾمٚمٞمامن وُمٓمر ويمٝمٛمس وحم٤مرب وقمثامن وطمًلم سمـ طمًـ وهمػمهؿ 

ُمـ احلٗم٤مظ يمٚمٝمؿ حيٙمل ذم روايتف أن ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمًالم ىم٤مل ي٤م حمٛمد ُم٤م 

ئ٦م اٟمتٝمك يمالم اإلؾمالم؟ ومل ي٘مؾ ُم٤م ذائع اإلؾمالم يمام روت اعمرضم

ُمًٚمؿ
(462)

وهذه اًمٕم٤ٌمرة ُمٜمف شمٗمٞمض سم٤مًمٖمْم٥م واًمٜمزق اًمذي........ ٓ ي١مسمف  

                                                           

قمٚمؼ اًمِمٞمخ اعمحدث اًمٜم٤مىمد أسمق همدة قمغم هذا سم٘مقًمف طمدي٨م  (462)

اًم٤ٌمب إول ُمـ ذم  4/464ؾمٚمٞمامن اًمتٞمٛمل أظمرضمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف 

قمـ  –ؾمٚمٞمامن  –يمت٤مب اإليامن قمـ يقٟمس سمـ حمٛمد طمدصمٜم٤م اعمٕمتٛمر قمـ أسمٞمف 

حيٞمك سمـ يٕمٛمر قمـ اسمـ قمٛمر قمـ قمٛمر ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمام وأظمرج أيْم٤ًم 

قمـ مح٤مد سمـ زيد قمـ ُمٓمر اًمقراق قمـ  4/460طمدي٨م ُمٓمر اًمقراق 

قمٌداهلل سمـ سمريده قمـ حيٞمك سمـ يٕمٛمر سمف وروى أيْم٤ًم طمدي٨م يمٝمٛمس 

قمـ ويمٞمع وُمٕم٤مذ اًمٕمٜمؼمي قمـ يمٝمٛمس قمـ قمٌداهلل سمـ سمريدة قمـ 4/450

 .حيٞمك سمـ يٕمٛمر سمف

/ 44/4445وطمدي٨م حم٤مرب اسمـ دصم٤مر أظمرضمف سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ 

قمـ اسمـ اًمٗمْمٞمؾ قمـ قمٓم٤مء سمـ اًم٤ًمئ٥م قمـ حم٤مرب سمـ دصم٤مر قمـ اسمـ سمريده 
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قمـ اسمـ يٕمٛمر قمـ اسمـ قمٛمر ُمقومققم٤م. وطمدي٨م قمثامن أظمرضمف ُمًٚمؿ أيْم٤م 

قمـ حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد اًم٘مٓم٤من طمدصمٜم٤م قمثامن سمـ همٞم٤مث طمدصمٜم٤م قمٌداهلل  4/464

سمـ سمريدة قمـ حيٞمك سمـ يٕمٛمر ومحٞمد سمـ قمٌد اًمرمحـ ىم٤مٓ ًم٘مٞمٜم٤م قمٌداهلل سمـ 

 ط.قمٛمر وم٤مىمتص احلدي٨م يمٜمحق طمديثٝمؿ قمـ قمٛمر قمـ اًمٜمٌل 

ومل يًؼ ُمًٚمؿ ُمـ أطم٤مدي٨م ه١مٓء إٓ ًمٗمظ طمدي٨م يمٝمٛمس وأطم٤مل سم٤مىمل 

٘مّمقد أن رواي٦م ه١مٓء اًمذيـ ؾمامهؿ ُمًٚمؿ هٜم٤م إطم٤مدي٨م قمغم روايتف واعم

 ًمٞم٧ًم قمـ قمٚم٘مٛم٦م قمـ حيٞمك سمـ يٕمٛمر يمام شمرى.

وطمدي٨م طمًلم سمـ طمًـ مل أىمػ قمٚمٞمف ومٞمام قمٜمدي أن وًمٙمـ روايتف 

ًمٞم٧ًم قمـ قمٚم٘مٛم٦م أيْم٤ًم يمام يدل قمٚمٞمف ؾمٞم٤مق يمالم ُمًٚمؿ رمحف اهلل شمٕم٤ممم 

إرسمٕم٦م  وًمٞمس احلًلم هذا ُمـ رواة اًمٙمت٥م اًمًتف وٓ ُمـ رضم٤مل إئٛم٦م

وم٘م٤مل  4/49:2وإٟمام شمرضمؿ ًمف اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم يمت٤مب اجلرح واًمتٕمديؾ 

احلًلم سمـ احلًـ اًمٙمٜمدي ىم٤ميض اًمٙمقوم٦م روى قمـ اسمـ سمريده وروى قمٜمف 

ي٘مقل ذًمؽ ومل يزد قمغم ذًمؽ طمروم٤م هذا  –أسم٤م طم٤مشمؿ  –ذيؽ ؾمٛمٕم٧م أيب 

صم٘م٦م وإن قمثامن سمـ همٞم٤مث ُمـ ه١مٓء ىمد رُمل سم٤مإلرضم٤مء ىم٤مل ومٞمف اإلُم٤مم أمحد 

يم٤من يرى اإلرضم٤مء وذيمره أضمري قمـ أيب داود ذم ُمرضمئ٦م أهؾ اًمٌٍمة ومام 

 يقمهف ؾمٞم٤مق ُمًٚمؿ أن ه١مٓء يمٚمٝمؿ سمريئقن ُمـ اإلرضم٤مء همػم صقاب.

 4/457ويالطمظ أن ًمٗمظ يمٝمٛمس قمغم ُم٤م ؾم٤مىمف ُمًٚمؿ ٟمٗمًف ذم صحٞمحف 

قمـ أيب ظمٞمثٛم٦م زهػم سمـ طمرب قمـ ويمٞمع قمـ يمٝمٛمس وقمـ قمٌٞمداهلل سمـ 

ىم٤مل ي٤م حمٛمد أظمؼمين قمـ ش... أسمٞمف ُمٕم٤مذ قمـ يمٝمٛمس ُمٕم٤مذ اًمٕمٜمؼمي قمـ 

وقمغم هذه اًمرواي٦م أطم٤مل ُمًٚمؿ أًمٗم٤مظ أظمريـ وهذا اًمٚمٗمظ »اإلؾمالم... 

يمام شمرى حيتٛمؾ اعمٕمٜمٞملم أي أظمؼمين قمـ طم٘مٞم٘م٦م اإلؾمالم أو أظمؼمين قمـ 

يٕملم اعمٕمٜمك اًمث٤مين ًمٞمٓم٤مسمؼ ؾم١مال ط ذائع اإلؾمالم وضمقاب اًمٜمٌل 

 ٤8/97مئل أيْم٤ًم يمام قمٜمد ُمًٚمؿ ومٗمل ؾمٜمٜمف اًم٤ًمئؾ وًمٗمظ يمٝمٛمس قمٜمد اًمٜمً
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ًمف ذم جم٤مل احلج٤مج واعمآظمذ ذم هذا اًمٙمالم يمثػمة وٓ يريد ُمًٚمؿ هٜم٤م 

سم٤مإلرضم٤مء ذًمؽ اعمذه٥م اخلٌٞم٨م أن ٓ وقمٞمد ٕهؾ اًم٘مٌٚم٦م وإن شمرك اًمٕمٛمؾ 

                                                                                                                                        

ذم سم٤مب ٟمٕم٧م اإلؾمالم قمـ إؾمح٤مق اسمـ إسمراهٞمؿ وهق اسمـ راهقيف قمـ 

ىم٤مل ي٤م حمٛمد ش... ٨م وومٞمف اًمٜمي سمـ ؿمٛمٞمؾ قمـ يمٝمٛمس وم٤ًمق احلدي

قمٜمد احل٤مومظ  وهق يمذًمؽ أظمؼمين قمـ اإلؾمالم»قمـ اإلؾمالم..  أظمؼمين

قمـ قمٌداًمقه٤مب  446:4448ذم يمت٤مب اإليامن  دهحمٛمد سمـ إؾمح٤مق سمـ ُمٜم

قمـ  434:4432سمـ قمٓم٤مء اخلٗم٤مف قمـ يمٝمٛمس وذم يمت٤مب اإليامن أيْم٤ًم 

 يزيد سمـ زريع قمـ يمٝمٛمس وومٞمف ي٤م حمٛمد أظمؼمين قمـ اإلؾمالم.

ذم يمت٤مب اإليامن سم٤مب ُم٤م ضم٤مء  4/449420ٟمٕمؿ ؾم٤مق اًمؽمُمذي ذم ضم٤مُمٕمف 

اإليامن واإلؾمالم ىم٤مل طمدصمٜم٤م أسمق قمامر احلًلم ط ذم وصػ ضمؼميؾ ًمٚمٜمٌل 

٨م اخلزاقمل أظمؼمين ويمٞمع قمـ يمٝمٛمس ومذيمر احلدي٨م وومٞمف... سمـ طمري

وىمد ؾمٌؼ رواي٦م ويمٞمع ُمـ ـمريؼ أيب ظمٞمثٛم٦م قمٜمد ش ومام اإلؾمالم...»ىم٤مل: 

وأسمق ظمٞمثٛم٦م أضمؾ وأطمٗمظ ُمـ ش أظمؼمين قمـ اإلؾمالم...»ُمًٚمؿ وومٞمٝم٤م... 

 32:4أيب قمامر وإن شم٤مسمٕمف قمكم سمـ حمٛمد اًمٓمٜم٤مومز قمٜمد اسمـ ُم٤مضمف ذم ؾمٜمٜمف 

 ُمع طم٤مؿمٞم٦م اًمًٜمدي.

وًمٗمظ يمٝمٛمس ذم رواي٦م أيب قمٌداًمرمحـ اعم٘مرئ قمٜمف وذم رواي٦م قمٌداًمرمحـ 

ؾم٤مق ش أظمؼمين قمـ اإلؾمالم ُم٤م اإلؾمالم ؟...»سمـ مح٤مد اًمِمٕمٞمتل قمٜمف 

واًمِمٕمٞمتل  4/424422423425روايتٝمام اسمـ ُمٜمده ذم يمت٤مب اإليامن 

ىم٤مل اًمدار ىمٓمٜمل صم٘م٦م وًمٙمـ ىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ ًمٞمس سم٤مًم٘مقي وذم اًمت٘مري٥م 

 ام أظمٓم٠م.صدوق رسم 339صـ

ومهذا فمٝمر أن اًمرواي٦م سم٤معمٕمٜمك قمٛمٚم٧م ذم طمٙم٤مي٦م ًمٗمظ ؾم١مال ضمؼميؾ ًمٚمٜمٌل 

ىم٤مل ي٤م حمٛمد ُم٤م »وفمٝمر أيْم٤ًم أن ضمزم ُمًٚمؿ سم٠من ًمٗمظ يمٝمٛمس هق ط 

ومٞمف ٟمٔمر ومل يتٗمؼ هذا اجلزم ُمع اًمٚمٗمظ اًمذي اظمت٤مره ًمإلظمراج ذم ش اإلؾمالم

 م أيب همدةصحٞمحف اًمذي ىم٤مل إٟمف ٓ خيرج ومٞمف إٓ ُم٤م أمجٕمقا قمٚمٞمف ا.هـ يمال
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ف سم٢مرضم٤مء اًمٗم٘مٝم٤مء ٓ يي سم٤مإليامن سمؾ أراد سم٤مإلرضم٤مء هٜم٤م اًمذي يٕمؼم قمٜم

وإرضم٤مء اًمًٜم٦م وأسمق طمٜمٞمٗم٦م ريض اهلل قمٜمف ُمـ اًم٘م٤مئٚملم سمف وطمج٩م ُمرضمئ٦م 

اًمٗم٘مٝم٤مء قمغم ُمذهٌٝمؿ ذم اإليامن ُمـ أٟمف شمّمديؼ وؿمٝم٤مدة ُمٕمرووم٦م ُمـ ذًمؽ 

وىمقل [ 44]احلجرات:  ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  ﴿ىمقل اهلل شمٕم٤ممم 

 اإليامن أن شم١مُمـ سم٤مهلل وُمالئٙمتف ويمتٌف ورؾمٚمف واًمٞمقم أظمرط »اًمٜمٌل 

وىمد سمًط سمٕمض شمٚمؽ احلج٩م اإلُم٤مم أسمق ش وشم١مُمـ سم٤مًم٘مدر ظمػمه وذه

طمٜمٞمٗم٦م ٟمٗمًف ذم رؾم٤مًمتف إمم وم٘مٞمف اًمٌٍمة قمثامن اًمٌتل ذم حت٘مٞمؼ ُم٠ًمًم٦م 

اإلرضم٤مء ومل يذيمر اإلُم٤مم أسمق طمٜمٞمٗم٦م ُمـ سملم شمٚمؽ إدًم٦م هذا احلدي٨م اًمذي 

ش ذائع»زقمؿ ُمًٚمؿ أن اإلُم٤مم وُمـ ضم٤مراه ذم ُمذهٌف اظمتٚم٘مقا ومٞمف زي٤مدة 

ظمتالق إمم إُم٤مم ُمـ أئٛم٦م ِمٞمدوا ُمذهٌٝمؿ ومل يتح٤مؿمك ُمًٚمؿ قمـ ٟم٦ًٌم آًمٞم

اعمًٚمٛملم وُمٕمف ذم هذه اًمرواي٦م ؾمٕمٞمد سمـ ؾمٜم٤من وهق ممـ أظمرج ًمف ُمًٚمؿ 

 –أقمٚمؿ ومٞمام  –ذم اًمّمحٞمح حمتج٤ًم سمف ومل يرُمف سم٤مإلرضم٤مء أطمد همػم ُمًٚمؿ 

ف همػم واطمد يم٤مسمـ ُمٕملم وأيب طم٤مشمؿ وإن شمٙمٚمؿ ومٞمف سمٕمْمٝمؿ ُمـ وهق صم٘م٦م وصم٘م

 ٝم٦م طمٗمٔمف.ضم

ومل يٗمّمح اإلُم٤مم ُمًٚمؿ سم٠مؾمامء أظمريـ ممـ شم٤مسمع أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م وؾمٕمٞمد 

سمـ ؾمٜم٤من ذم هذه اًمزي٤مدة وًمٙمـ ىمقًمف إن قمٓم٤مء سمـ اًم٤ًمئ٥م وؾمٗمٞم٤من روي٤مه 

قمـ قمٚم٘مٛم٦م يدل قمغم أن هذيـ شمٗمردا سمًٞم٤مق ُم٤م اإلؾمالم ُمـ سملم أصح٤مب 

قمٚم٘مٛم٦م ذم طملم أن أظمريـ ُمـ أصح٤مسمف يرووٟمف سمٚمٗمظ ذائع اإلؾمالم 

٢من يم٤مٟم٧م زي٤مدة ذائع ومه٤م وم٤محلٛمؾ ومٞمف قمغم قمٚم٘مٛم٦م وٓ جيقز أن ي٘م٤مل وم

 ومٞمٝم٤م أٟمف اظمتالق.

سمـ اًم٘مٞمؿ ذم هتذي٥م اًمًٜمـ سمٕمد أن ٟم٘مؾ طمدي٨م ضمؼميؾ وىمقل اىم٤مل 

 وىمد اعمٜمذري قمٚم٘مٛم٦م هذا هق قمٚم٘مٛم٦م سمـ ُمرصمد سمـ يزيد احليُمل اًمٙمقذم

أي  –طمتج٤مج سمحديثف ىم٤مل ُم٤م ٟمّمف: ورواه اشمٗمؼ اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ قمغم آ

 –ـمريؼ قمٚم٘مٛم٦م أي ُمـ  – فأسمق ضمٕمٗمر اًمٕم٘مٞمكم ُمـ ـمري٘م –طمدي٨م ضمؼميؾ 

 وشم٤مسمٕمف قمغمش ومام ذائع اإلؾمالم؟ ىم٤مل شم٘مٞمؿ اًمّمالة... احلدي٨م»وىم٤مل ومٞمف 
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هذه اًمٚمٗمٔم٦م ُمرضمئ آظمر وهق ضمراح سمـ اًمْمح٤مك ىم٤مل اًمٕم٘مٞمكم وهذه زي٤مدة 

 ُمرضمئ شمٗمرد مه٤م قمـ اًمث٘م٤مت إئٛم٦م ومال شم٘مٌؾ.

ى طمدي٨م قمٚم٘مٛم٦م ُمـ ـمريؼ ؾمٗمٞم٤من قمٜمف واًمٖمري٥م أن أسم٤م داود رو

 ش.ُم٤م اإلؾمالم وُمع ذًمؽ أقمٚمف وىم٤مل قمٚم٘مٛم٦م ُمرضمئ »سمٚمٗمظ 

وقمٚم٘مٛم٦م حمت٩م سمف قمٜمد ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج ذم صحٞمحف وقمٜمد اًمٌخ٤مري 

ذم صحٞمحف ويمذا قمٜمد أصح٤مب اًمًٜمـ اًمذيـ ذم ُم٘مدُمتٝمؿ أسمق داود 

اًمًجًت٤مين وٓ أقمرف أطمدًا ُمـ إئٛم٦م ُمـ ؿمٞمقخ أيب داود وؿمٞمقخ 

رُمك قمٚم٘مٛم٦م هذا سم٤مإلرضم٤مء وإٟمام رُمٞمف سم٤مإلرضم٤مء ٟمِم٠م قمٜمد اًمتحدث ؿمٞمقظمف 

قمـ روايتف طمدي٨م ضمؼميؾ ؿم٠من ؾمٕمٞمد سمـ ؾمٜم٤من ذم ذًمؽ ُمع أن قمٚم٘مٛم٦م ىمد 

شم٤مسمٕمف قمغم هذه اًمٚمٗمٔم٦م اجلراح سمـ اًمْمح٤مك أيْم٤ًم وهق صدوق ومل يّمٗمف 

أطمد سم٤مإلرضم٤مء ومٞمام أقمٚمؿ ؾمقى أن اًمٕم٘مٞمكم قمٜمد ذيمره ُمت٤مسمٕم٦م اجلراح سمـ 

 ٦م ذم اًمزي٤مدة اعمذيمقرة ٟمٌزه سم٤مإلرضم٤مء.اًمْمح٤مك ًمٕمٚم٘مٛم

وٓمراب اًمذي وىمٕمقا ومٞمف إلقمالل ومٚمٞمت٠مُمؾ اًم٘م٤مرئ اًمٙمريؿ هذا آ

رواي٦م قمٚم٘مٛم٦م واجلراح سمٚمٗمظ ذائع اإلؾمالم طمٞم٨م رأوا ان هذه اًمرواي٦م 

يامن قمغم إقمامل ُمـ سم٤مب إـمالق ويمذًمؽ اإل –شمٌلم أن إـمالق اإلؾمالم 

ء قمغم ُم٘متْمٞم٤مشمف وًمقازُمف أو إصؾ قمغم ومروقمف أو ُمـ سم٤مب إـمالق اًمٌم

ُمـ سم٤مب إـمالق اًمٌمء قمغم ُمٙمٛمالشمف ٓ ُمـ سم٤مب إـمالق اًمٌمء قمغم 

أضمزائف وٓ ُمـ سم٤مب إـمالق اًمٌمء قمغم ُمرادومف يمام يزقمٛمف ُمًٚمؿ وهمػمه 

ممـ يٜمٌزون يم٤ٌمر إئٛم٦م سم٤مإلرضم٤مء ًمدىم٦م ُمدارك ه١مٓء ومل يٙمتػ ُمًٚمؿ 

ظمتالق ؿ سم٤مٓسمؾ رُم٤مه –إن صح أن هٜم٤مك ومه٤م  –سمٜم٦ًٌم اًمقهؿ إًمٞمٝمؿ 

 واًمٖمْم٥م واحلدة ُمـ همػم شمٌٍم وشمٗمٝمؿ جير اعمرء إمم أيمؼم ُمـ ذًمؽ.

قمامل قمٜمف سمذيمر إط وضمقاب اًمٜمٌل ش ُم٤م اإلؾمالم»واًمقاىمع أن ًمٗمظ 

ن شمٙمقن إقمامل قملم اإلؾمالم وم٢من هٜم٤مك أدًم٦م أاًم٘مقًمٞم٦م واًمٌدٟمٞم٦م ٓ حيتؿ 

 يمثػمة ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م أن إقمامل ُمـ ُمٙمٛمالت اإلؾمالم وذائٕمف

قمغم إقمامل اعمذيمقرة ش ذائع اإلؾمالم»وأؾمقق هٜم٤م أطم٤مدي٨م أـمٚمؼ ومٞمٝم٤م 
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 ذم طمدي٨م ضمؼميؾ وقمغم أقمامل همػمه٤م.

ومٛمـ ذًمؽ ُم٤م رواه احل٤ميمؿ اًمٜمٞم٤ًمسمقري ذم اعمًتدرك قمغم اًمّمحٞمحلم 

ذم يمت٤مب اإليامن ىم٤مل طمدصمٜم٤م أسمق سمٙمر أمحد سمـ إؾمح٤مق سمـ أيقب اًمٗم٘مٞمف 

سمـ ؾمٚمٞمامن اًمقاؾمٓمل وطمدصمٜم٤م  طمدصمٜم٤م احلًـ سمـ قمكم سمـ زي٤مد طمدصمٜم٤م ؾمٕمٞمد

أسمق اًمٕم٤ٌمس حمٛمد سمـ يٕم٘مقب طمدصمٜم٤م اًمٕم٤ٌمس سمـ حمٛمد اًمدوري طمدصمٜم٤م حيٞمك 

سمـ ُمٕملم وطمدصمٜم٤م قمكم سمـ قمٞمًك طمدصمٜم٤م أمحد سمـ ٟمجدة طمدصمٜم٤م ؾمٕمٞمد سمـ 

ُمٜمّمقر ىم٤مًمقا طمدصمٜم٤م هِمٞمؿ قمـ داود اسمـ أيب هٜمد قمـ أيب طمرب سمـ أيب 

٧م إين أريد اإلؾمالم وم٘مٚمط أشمٞم٧م اًمٜمٌل »إؾمقد قمـ ومْم٤مًم٦م اًمٚمٞمثل ىم٤مل: 

ومٕمٚمٛمٜمل ذائع اإلؾمالم ومذيمر اًمّمالة وؿمٝمر رُمْم٤من وُمقاىمٞم٧م اًمّمالة 

وم٘مٚم٧م ي٤م رؾمقل اهلل إٟمؽ شمذيمر ؾم٤مقم٤مت أٟم٤م ومٞمٝمـ ُمِمٖمقل وًمٙمـ قمٚمٛمٜمل 

مج٤مقم٤م ُمـ اًمٙمالم ىم٤مل إن ؿمٖمٚم٧م ومال شمِمٖمؾ قمـ اًمٕمٍميـ ىمٚم٧م وُم٤م 

 ش.اًمٕمٍمان ومل يٙمـ ًمٖم٦م ىمقُمل ىم٤مل اًمٗمجر واًمٕمٍم

٨م صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ ومل خيرضم٤مه وومٞمف هذا طمدي»ىم٤مل احل٤ميمؿ 

أًمٗم٤مظ مل خيرضم٤مه٤م سم٢مؾمٜم٤مد آظمر وأيمثره٤م وم٤مئدة ذيمر ذائع اإلؾمالم وم٢مٟمف ذم 

طمدي٨م قمٌداًمٕمزيز سمـ أيب رواد قمـ قمٚم٘مٛم٦م سمـ ُمرصمد قمـ حيٞمك سمـ يٕمٛمر قمـ 

وأىمره اًمذهٌل ذم شمٚمخٞمص ش اسمـ قمٛمر وًمٞمس ُمـ ذط واطمد ُمٜمٝمام

 اعمًتدرك.

ط ُمًٚمؿ وم٢من ذم إؾمٜم٤مده أسم٤م طمرب ومل وإٟمام ىم٤مٓ إٟمف صحٞمح قمغم ذ

خيرج ًمف اًمٌخ٤مري وًمٙمٜمف أوصمؼ وأصم٧ٌم ُمـ يمثػم ممـ أظمرج ًمف اًمٌخ٤مري ذم 

صحٞمحف ويمذا داود سمـ أيب هٜمد ُمـ رضم٤مل شمٕمٚمٞم٘م٤مت اًمٌخ٤مري وًمٙمٜمف ذم 

 اًمث٘م٦م واإلشم٘م٤من يٗمقق يمثػما ُمـ رضم٤مل اًمٌخ٤مري ذم إصقل.

ائع اإلؾمالم ومٌلم هذا احلدي٨م أن اًمّمالة واًمّمقم وهمػممه٤م ُمـ ذ

وروى اإلُم٤مم اًمؽمُمذي ذم ضم٤مُمٕم٦م ذم سم٤مب ُم٤م ش اًمنمائع»وأهن٤م يٓمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م 

ضم٤مء ذم ومْمؾ اًمذيمر ىم٤مل طمدصمٜم٤م أسمق يمري٥م أظمؼمٟم٤م زيد سمـ طم٤ٌمب قمـ 

ُمٕم٤موي٦م سمـ ص٤مًمح قمـ قمٛمرو سمـ ىمٞمس قمـ قمٌداهلل سمـ سمن أن رضماًل ىم٤مل ي٤م 
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شمِم٧ٌم سمف ىم٤مل رؾمقل اهلل إن ذائع اإلؾمالم ىمد يمثرت قمكمَّ وم٠مظمؼمين سمٌمء أ

ٓ يزال ًم٤ًمٟمؽ رـم٤ٌم ُمـ ذيمر اهلل ىم٤مل اًمؽمُمذي هذا طمدي٨م طمًـ همري٥م 

ُمـ هذا اًمقضمف اٟمتٝمك ورواه سمـ ُم٤مضم٦م ذم ؾمٜمٜمف وأيْم٤ًم سمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف 

واحل٤ميمؿ ذم اعمًتدرك وىم٤مل صحٞمح اإلؾمٜم٤مد يمٚمٝمؿ قمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ ص٤مًمح 

 سمف.

ل ورواة هذا احلدي٨م ذم ؾمٜمد اًمؽمُمذي واسمـ ُم٤مضمف يمٚمٝمؿ ُمـ رضم٤م

ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ؾمقى قمٛمرو سمـ ىمٞمس وهق اًمٙمٜمدي صم٘م٦م ُمـ رواة اًمًٜمـ 

وهق أوصمؼ ُمـ يمثػم ممـ أظمرج ًمف ُمًٚمؿ ذم إصقل واحلدي٨م ٟمص ذم 

 اعمقوقع.

وروى اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ذم يمت٤مب اًمّمقم وضمقب صقم 

رُمْم٤من ىم٤مل طمدصمٜم٤م ىمتٞم٦ٌم سمـ ؾمٕمٞمد طمدصمٜم٤م إؾمامقمٞمؾ سمـ ضمٕمٗمر قمـ أيب 

ط ٚمح٦م سمـ قمٌٞمداهلل )أن أقمراسمٞم٤ًم ضم٤مء إمم رؾمقل اهلل ؾمٝمٞمؾ قمـ أسمٞمف قمـ ـم

صم٤مئر اًمرأس وم٘م٤مل ي٤م رؾمقل اهلل أظمؼمين ُم٤مذا ومرض اهلل قمكم ُمـ اًمّمالة؟ 

وم٘م٤مل اًمّمٚمقات اخلٛمس إٓ أن شمٓمقع ؿمٞمئ٤م وم٘م٤مل أظمؼمين سمام ومرض اهلل قمكم 

ُمـ اًمزيم٤مة؟ ىم٤مل وم٠مظمؼمه سمنمائع اإلؾمالم ىم٤مل واًمذي أيمرُمؽ سم٤محلؼ ٓ 

أومٚمح ط أٟم٘مص مم٤م ومرض اهلل قمكم ؿمٞمئ٤م وم٘م٤مل رؾمقل اهلل أشمٓمقع ؿمٞمئ٤م وٓ 

إن صدق أو دظمؾ اجلٜم٦م إن صدق(
 (463)

. 

                                                           

ىم٤مل أسمق همدة رمحف اهلل وأظمرج اًمٌخ٤مري رمحف اهلل شمٕم٤ممم هذا   (463)

احلدي٨م ذم يمت٤مب اإليامن أيْم٤ًم ذم سم٤مب اًمزيم٤مة ُمـ اإلؾمالم قمـ إؾمامقمٞمؾ 

سمـ أيب اويس ؿمٞمخف ىم٤مل طمدصمٜمل ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس قمـ قمٛمف قمـ أيب ؾمٝمٞمؾ 

 سمـ ُم٤مًمؽ قمـ أسمٞمف أٟمف ؾمٛمع ـمٚمح٦م سمـ قمٌٞمداهلل ي٘مقل ضم٤مء رضمؾ إمم رؾمقل

وي صقشمف وٓ يٗم٘مف ُم٤م ي٘مقل دُمـ أهؾ ٟمجد صم٤مئر اًمرأس يًٛمع ط  اهلل

 .احلدي٨مش طمتك دٟم٤م وم٢مذا هق ي٠ًمل قمـ اإلؾمالم...

ىمقًمف وم٢مذا هق ي٠ًمل قمـ » 4/447ىم٤مل احل٤مومظ سمـ طمجر ذم ومتح اًم٤ٌمري 
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وذم هذا احلدي٨م إـمالق اًمّمح٤ميب اجلٚمٞمؾ ـمٚمح٦م سمـ قمٌٞمداهلل ريض 

ذائع »اهلل قمٜمف أطمد وم٘مٝم٤مء اًمّمح٤مسم٦م واطمد اًمٕمنمة اعمِمٝمقد هلؿ سم٤مجلٜم٦م 

يْم٤م أم ُمًٚمؿ ُم٤مقمغم آطمٙم٤مم واًمٗمرائض وهذا احلدي٨م رواه اإلش اإلؾمالم

ذم صحٞمحف ذم اًم٤ٌمب إول ُمـ يمت٤مب اإليامن يًٜمده قمـ ُم٤مًمؽ قمـ أيب 

وم٠مظمؼمه »ؾمٝمٞمؾ قمـ ـمٚمح٦م سمـ قمٌٞمد اهلل وؾم٤مق ًمٗمٔمف وًمٞم٧ًم ومٞمف مجٚم٦م 

صمؿ رواه قمـ ؿمٞمخٞمف حيٞمك سمـ أيقب وىمتٞم٦ٌم سمـ ؾمٕمٞمد ش ؾمالمسمنمائع اإل

مجٞمٕم٤م قمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ ضمٕمٗمر قمـ أيب ؾمٝمٞمؾ قمـ أسمٞمف قمـ ـمٚمح٦م سمـ 

مهذا احلدي٨م » ومل يًؼ ًمٗمٔمف سمؾ أطم٤مل قمغم اًمرواي٦م إومم سم٘مقًمف قمٌٞمداهلل

ومٚمح وأسمٞمف إن صدق أط ٟمحق طمدي٨م ُم٤مًمؽ همػم أٟمف ىم٤مل وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

 أو دظمؾ اجلٜم٦م وأسمٞمف إن صدق.

 

 

                                                                                                                                        

أي قمـ ذائع اإلؾمالم وحيتٛمؾ أٟمف ؾم٠مل قمـ طم٘مٞم٘م٦م اإلؾمالم »اإلؾمالم =

قمٚمؿ أٟمف يٕمٚمٛمٝم٤م أو قمٚمؿ أٟمف ي٠ًمل قمـ اًمنمائع  وإٟمام مل يذيمر ًمف اًمِمٝم٤مدة ٕٟمف

ُم٤م ٕٟمف مل إاًمٗمٕمٚمٞم٦م أو ذيمره٤م ومل يٜم٘مٚمٝم٤م اًمراوي ًمِمٝمرهت٤م وإٟمام مل يذيمر احل٩م 

اظمتٍمه وي١ميد هذا اًمث٤مين ُم٤م أظمرضمف اعمّمٜمػ يٙمـ ومرض سمٕمد أو اًمراوي 

ؾمٝمٞمؾ ذم  ذم اًمّمٞم٤مم ُمـ ـمريؼ إؾمامقمٞمؾ سمـ ضمٕمٗمر قمـ أيب –اًمٌخ٤مري  –

سمنمائع اإلؾمالم ومدظمؾ ومٞمف سم٤مىمل  ٠مظمؼمه رؾمقل اهلل هذا احلدي٨م ىم٤مل وم

 اعمٗمروو٤مت سمؾ واعمٜمدوسم٤مت اٟمتٝمك.

وم٢مذا هق ي٠ًمل قمـ  4/433إرؿم٤مد اًم٤ًمري »وىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًم٘مًٓمالين ذم 

أي قمـ أريم٤مٟمف وذائٕمف سمٕمد اًمتقطمٞمد واًمتّمديؼ أو قمـ طم٘مٞم٘متف »اإلؾمالم 

ش ٟمتٝمكواؾمتٌٕمد هذا ُمـ طمٞم٨م أن اجلقاب يٙمقن همػم ُمٓم٤مسمؼ ًمٚم١ًمال ا

وهذا اًمتٗمًػم سمٕمٞمٜمف جيري ذم ًمٗمظ أظمؼمين قمـ اإلؾمالم أو ُم٤م اإلؾمالم ذم 

 طمدي٨م ضمؼميؾ يمام أذت إًمٞمف ؾم٤مسم٘م٤م واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ سم٤مًمّمقاب ا.هـ
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ورواي٦م إؾمامقمٞمؾ سمـ ضمٕمٗمر اًمتل أطم٤مهل٤م ُمًٚمؿ قمغم رواي٦م ُم٤مًمؽ ومٞمٝم٤م 

اًمٌخ٤مري آٟمٗم٤م  مجٚم٦م وم٠مظمؼمه سمنمائع اإلؾمالم يمام ٟم٘مٚمتف قمـ صحٞمح

واًمٌخ٤مري يروهي٤م قمـ ىمتٞم٦ٌم سمـ ؾمٕمٞمد أيْم٤ًم ؿمٞمخ ُمًٚمؿ ذم هذا احلدي٨م ومل 

يٜمٌف ُمًٚمؿ قمغم هذا اًمٗمرق سملم روايتل ُم٤مًمؽ وإؾمامقمٞمؾ سمؾ ايمتٗمك 

ومل ي٘مؾ ُمثؾ طمدي٨م ُم٤مًمؽ ش ٟمحق طمدي٨م ُم٤مًمؽ»سم٤مإلؿم٤مرة إًمٞمف سمٚمٗمظ 

ف ًمش اًمنمائع»واخلٓم٥م ؾمٝمؾ ٟمٔمرًا إمم أصؾ اعم٠ًمًم٦م وًمٙمـ عم٤م يم٤من ًمٗمظ 

أمهٞم٦م يمٌػمة قمٜمد ُمًٚمؿ وضمقدًا وقمدُم٤م سمحٞم٨م ضمٕمٚمف قمٜمقان اإلرضم٤مء مل 

حيًـ ُمٜمف إهمٗم٤مل ذيمر هذا اًمٚمٗمظ واإلؿم٤مرة إًمٞمف سمٕم٤ٌمرة ُمٌٝمٛم٦م وهل ىمقًمف 

 ٟمحق طمدي٨م ُم٤مًمؽ.

وروى اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف ذم يمت٤مب ُمٜم٤مىم٥م إٟمّم٤مر سم٤مب 

أيب  وأصح٤مسمف ُمـ اعمنميملم سمٛمٙم٦م ىم٤مل طمدصمٜمل قمثامن سمـط ُم٤م ًم٘مل اًمٜمٌل 

ؿمٞم٦ٌم طمدصمٜم٤م ضمرير قمـ ُمٜمّمقر طمدصمٜمل ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم أو ىم٤مل طمدصمٜمل 

 احلٙمؿ قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم ىم٤مل أُمرين قمٌد اًمرمحـ سمـ أسمزى ىم٤مل: 

گ گ ﴿ؾمئؾ اسمـ قم٤ٌمس قمـ ه٤مشملم أيتلم ُم٤م أُمرمه٤م ىم٤مل شمٕم٤ممم: 
گ گ گ ﴿ [ 33]اإلهاء:  ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ

٧م اًمتل ذم وم٠ًمًم٧م اسمـ قم٤ٌمس وم٘م٤مل عم٤م أٟمزًم[ 93]اًمٜم٤ًمء:  ﴾ڳ 

ودقمقٟم٤م ُمع اهلل  اًمٗمرىم٤من ىم٤مل ُمنميمق أهؾ ُمٙم٦م وم٘مد ىمتٚمٜم٤م اًمٜمٗمس اًمتل طمرم اهلل

 ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ﴿إهل٤م آظمر وىمد أشمٞمٜم٤م اًمٗمقاطمش وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم 

ًمئؽ وأُم٤م اًمتل ذم اًمٜم٤ًمء اًمرضمؾ إذا قمرف وأي٦م ومٝمذه ٕ[ 70]اًمٗمرىم٤من: 

ٓ ُمـ اإلؾمالم وذائٕمف صمؿ ىمتؾ ومجزاؤه ضمٝمٜمؿ ومذيمرشمف عمج٤مهد وم٘م٤مل إ

 ٟمدم.

وذم هذا إصمر أيْم٤ًم إـمالق اًمّمح٤ميب اجلٚمٞمؾ قمٌداهلل سمـ قم٤ٌمس احلؼم 

اًمٌحر ريض اهلل قمٜمف اًمنمائع قمغم إقمامل واًمٗمرائض واحلدود وهمػمه٤م 

وومٞمف أيْم٤ًم شمٗمري٘مف سملم اإلؾمالم واًمنمائع وأظمرج هذا إصمر اإلُم٤مم أسمق 

ُمـ وًمٗمٔمف وم٠مُم٤م داود أيْم٤م ذم ؾمٜمٜمف ذم يمت٤مب اًمٗمتـ سم٤مب ذم شمٕمٔمٞمؿ ىمتؾ اعم١م
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 ﴾گ گ گ ڳ ڳ ڳ ﴿اًمتل ذم اًمٜم٤ًمء 

 ذا قمرف ذائع آؾمالم.إأي٦م ىم٤مل اًمرضمؾ [ 93]اًمٜم٤ًمء: 

يامن ذم سم٤مب ىمقل وقمٚمؼ اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري ذم صحٞمف ذم يمت٤مب اإل

ؾمالم قمغم مخس ىم٤مل ويمت٥م قمٛمر سمـ قمٌداًمٕمزيز إمم )سمٜمل اإلط اًمٜمٌل 

٤م ومٛمـ قمدي سمـ قمدي أن ًمإليامن ومرائض وذائع وطمدودا وؾمٜمٜم

يامن وم٢من يامن وُمـ مل يًتٙمٛمٚمٝم٤م مل يًتٙمٛمؾ اإلاؾمتٙمٛمٚمٝم٤م اؾمتٙمٛمؾ اإل

أقمش وم٠ًمسمٞمٜمٝم٤م ًمٙمؿ طمتك شمٕمٛمٚمقا مه٤م وإن أُم٧م ومام أٟم٤م قمغم صحٌتٙمؿ 

 سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اعمّمٜمػ ذم يمت٤مب اإليامن.اسمحريص ووصٚمف 

وسم٤مجلٛمٚم٦م وم٤مٕدًم٦م قمغم أن إقمامل همػم داظمٚم٦م ذم ُم٤مهٞم٦م اإليامن 

يمثػمة ؿمٝمػمة ًمٞمس هذا ُمقوع سمًٓمٝم٤م وٓ يٜم٤مذم هذا  واإلؾمالم وطم٘مٞم٘متٝمام

إـمالق اإليامن أو اإلؾمالم قمغم إقمامل سمٛمٜم٤مؾم٤ٌمت وقمالىم٤مت طم٥ًم 

أؾم٤مًمٞم٥م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وُمٜم٤مطمٞمٝم٤م واعم٠ًمًم٦م ُمٕمرووم٦م وُمنموطم٦م ذم ُمٔم٤مهن٤م 

واخلالف اًمقاىمع ومٞمف سملم إئٛم٦م ٓ يٕمدو ُمـ أن يٙمقن اظمتالف أٟمٔم٤مر ذم 

ُمر أسمدًا إمم احلد اًمذي ٕاومٞمام سمٞمٜمٝمؿ وٓ يّمؾ ومٞمف شمٌٞملم أُمر هق جمٛمع قمٚمٞمف 

 أوصٚمف اًمٞمف ُمًٚمؿ رمحف اهلل شمٕم٤ممم.

يدل قمغم شمٖم٤مير  –سمٔم٤مهره  –وًم٘م٤مئؾ أن ي٘مقل أن طمدي٨م ضمؼميؾ 

يامن واإلؾمالم وم٢مذا يم٤مٟم٧م اًمّمالة واًمّمقم واًمزيم٤مة قملم اإلؾمالم يٜمت٩م اإل

قمغم  –ل وُمـ إ –أن هذه إُمقر همػم اإليامن وطمٞمٜمئذ يٜم٘مٚم٥م إُمر 

ُمقر ذم طم٘مٞم٘م٦م اإليامن ويٜمت٘مض ُم٤م ىم٤مًمف ُمًٚمؿ اًم٘م٤مئٚملم سمدظمقل هذه إ

 واؿمتد ومٞمف همْمٌف وٟمزىمف طمقل يمٚمٛم٦م اًمنمائع.
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  خلاصة النقد المذكور
 واحل٤مصؾ:

أن اًمرواي٦م سمٚمٗمظ ذائع اإلؾمالم ذم طمدي٨م ضمؼميؾ صم٤مسمت٦م قمـ  -4

ة قمـ رواي٤مت أيمثر ذقمٚم٘مٛم٦م ورواي٦م قمٓم٤مء سمـ اًم٤ًمئ٥م وؾمٗمٞم٤من ؿم٤م

٤مب قمٚم٘مٛم٦م يمام شمِمػم إًمٞمف قم٤ٌمرة ُمًٚمؿ أيْم٤ًم وقمٚم٘مٛم٦م ىمد شم٤مسمٕمف قمٚمٞمٝم٤م أصح

قمـ رواي٦م قمٚم٘مٛم٦م  ذاجلراح سمـ اًمْمح٤مك وم٢من مل شمٙمػ ُمت٤مسمٕمتف ًمٜمٗمل اًمِمذو

ُمـ  –ؾمٚمٞمامن وُمٓمر وحم٤مرب وقمثامن  –ًمِمٝمرة احلدي٨م قمٜمد اًمٌٍميلم 

ريض اهلل قمٜمف سمٚمٗمظ ُم٤م اإلؾمالم وعمجٞمئف مهذا اًمٚمٗمظ ذم طمدي٨م ـمريؼ قمٛمر 

رة وهمػمه ومتحٛمؾ قمغم أن قمٚم٘مٛم٦م روى احلدي٨م سم٤معمٕمٜمك طمٞم٨م ومٝمؿ أيب هري

أن اًم١ًمال سمام هٜم٤م ًمٞمس قمـ ُم٤مهٞم٦م اإلؾمالم وطم٘مٞم٘متف سمؾ قمـ ذائٕمف 

طمٞم٨م أضم٤مسمف سمام هق ذائع ط وومرائْمف وذًمؽ سم٤مًمٜمٔمر ذم ضمقاب اًمٜمٌل 

 اإلؾمالم قمغم ُم٤م دًم٧م قمٚمٞمف إدًم٦م إظمرى.

ن يٜم٥ًم قمٚم٘مٛم٦م وُمـ مل يٜمنمح صدره مهذا اًمتقضمٞمف اًمقاوح ومٚمف أ

ظمتالق وم٢مٟمف صم٘م٦م صدوق جمٛمع قمغم صدىمف وحمت٩م سمف قمٜمد إمم اًمقهؿ دون آ

ُمًٚمؿ واًمٌخ٤مري وأُم٤م ٟمًٌف اًمقهؿ ذم ذًمؽ إمم ُمـ سمٕمد قمٚم٘مٛم٦م ُمع يمقهنؿ 

 مج٤مقم٦م صم٘م٤مت ومال يٌتٜمل قمغم أؾم٤مس صحٞمح.

واًمذيـ ؾمامهؿ ُمًٚمؿ ُمع قمٓم٤مء سمـ اًم٤ًمئ٥م وؾمٗمٞم٤من هؿ ًمٞمًقا ُمـ 

يمام ؾمٌؼ ومال شمدل روايتٝمؿ قمغم أن احلدي٨م رواة هذا احلدي٨م قمـ قمٚم٘مٛم٦م 

قمٜمد قمٚم٘مٛم٦م يمام رواه قمٓم٤مء وؾمٗمٞم٤من ٓ يمام رواه أسمق طمٜمٞمٗم٦م وأسمق ؾمٜم٤من 

وقمٌداًمٕمزيز سمـ أيب رواد وهمػمهؿ ُمـ صم٘م٤مت أصح٤مب قمٚم٘مٛم٦م سمؾ اًمتٗمرد 

ضم٤مء ُمـ قمٚم٘مٛم٦م واجلراح سمـ اًمْمح٤مك ُمـ سملم أصح٤مب حيٞمك سمـ يٕمٛمر 

 ُمـ قمٚم٘مٛم٦م. وأسمق طمٜمٞمٗم٦م وُمـ ُمٕمف إٟمام رووا يمام ؾمٛمٕمقا

وأن إرضم٤مء اًمٗم٘مٝم٤مء وُم٤م يًٛمك إرضم٤مء اًمًٜم٦م ٓ ي٤ٌميـ اًمٙمت٤مب  -2

واًمًٜم٦م وُمذه٥م اًمًٚمػ ويمثػم ممـ رُمقا مهذا اإلرضم٤مء هؿ ُمـ أيم٤مسمر 
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اًمًٚمػ اًمّم٤محللم وأن هذا اإلرضم٤مء ًمٞمس ُمـ اًمٌدقم٦م ذم رء وإن أدًمتف 

سم٤مًمٙمثرة واًمقوقح سمٛمٙم٤من ٓ حيت٤مج أطمد إمم اظمتالق يمٚمٛم٦م ذم طمدي٨م 

ٞمٕم٦م هؿ أضمؾ وأٟمٌؾ ُمـ ٔموشم٠ميٞمده وإن اًمذيـ رُم٤مهؿ ُمًٚمؿ مهذه اًمٗم ًمتِمٞمٞمده

وؾمٜمتف ُمـ أن يقصؿ ط ذًمؽ يمام أهنؿ أُمـ قمغم طمدي٨م رؾمقل اهلل 

 ضمٜم٤ممهؿ سمٌمء ُمـ ذًمؽ.

وم٢من يم٤من آوٓمراب اًمذي يدقمٞمف ُمًٚمؿ ذم طمدي٨م أيب طمٜمٞمٗم٦م ُمـ 

هذا اًم٘مٌٞمؾ وم٤مٟمٙمِمػ إُمر وسم٤من احلؼ وإذًا ومٛمثؾ هذا آوٓمراب اعمزقمقم 

صح أن يٕمد ضمرطم٤م عم٤م سم٘مل ذم اعمحدصملم صم٘م٦م قمدل ٓ يْمٓمرب ذم طمديثف  ًمق

وم٤مومٝمؿ ذًمؽ واهلل يرقم٤مك وًمٚمٙمالم جم٤مل أيمثر ُمـ هذا وًمٙمـ ومٞمام ىمٚمتف 

ُمـ يمت٤مب اإلُم٤مم اسمـ ُم٤مضمف ويمت٤مسمف  ا.هـوأـمٚم٧م سمف يمٗم٤مي٦م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم 

اًمًٜمـ ًمٚمٕمالُم٦م اعمحدث اًمٜم٤مىمد حمٛمد قمٌداًمرؿمٞمد اًمٜمٕمامين سمتح٘مٞمؼ 

 .434ًمٗمت٤مح أسمق همدة رمحف اهلل ُمـ صـقمٌدا

 معاذ بن معاذ العنبري: -31
ٟم٘مؾ اعم١مًمػ قمـ يمت٤مب اًمْمٕمٗم٤مء ًمٚمٕم٘مٞمكم سمًٜمده إمم ُمٕم٤مذ سمـ ُمٕم٤مذ 

 اًمٕمٜمؼمي ي٘مقل اؾمتتٞم٥م أسمق طمٜمٞمٗم٦م ُمـ اًمٙمٗمر ُمرشملم.

 .سم٤مإلقم٤مدة ٟمٓمٞمؾ ومال اًمرواي٦م هذه قمغم اًمٙمالم ؾمٌؼ وأىمقل

 بي:المفضل بن غسان أبو عبدالرحمن الغلا -32
 ٟم٘مؾ اعم١مًمػ قمـ اخلٓمٞم٥م سمًٜمده إمم اًمٖماليب ىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م وٕمٞمػ.

٧م تأىمقل هذا ضمرح همػم ُمٗمن ومال ي٘مٌؾ ظمّمقص٤م ذم طمؼ ُمـ صمٌ

ن اعمٗمْمؾ سمـ هم٤ًمن ًمف شمٕمٜم٧م ُمع ائٛم٦م أيب طمٜمٞمٗم٦م ُمع ٠مإُم٤مُمتف ودي٤مٟمتف يم

 اًمٙمقوم٦م.
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 مغيرة بن مقسم وأبو بكر بن عياش والأعمش: -33
٦م اعمٜمًقب زورًا ًمٕمٌداهلل سمـ أمحد ـمٕمـ ٟم٘مؾ اعم١مًمػ قمـ يمت٤مب اًمًٜم

ه١مٓء ذم أيب طمٜمٞمٗم٦م وأصح٤مسمف طمتك ىم٤مل ُمٖمػمة طم٤مًمٗم٤ًم سم٤مهلل أٟمف ٕظمقف قمغم 

 .اًمديـ ُمٜمٝمؿ ُمـ اًمٗم٤ًمق

 أىمقل ويٙمٗمل ًمٌٓمالن هذه اًمًخ٤موم٦م سمٓمالن اعمّمدر اعمٜم٘مقًم٦م ُمٜمف.

واعمٖمػمة سمـ ُم٘مًؿ ريض اهلل قمٜمف صم٘م٦م ُم٠مُمقن ُمٕمدود ذم ُمِم٤ميخ أيب 

روى قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م ىم٤مل احل٤مومظ اخلقارزُمل ذم ضم٤مُمع  طمٜمٞمٗم٦م وُمع ذًمؽ

يب طمٜمٞمٗم٦م سمًٌع قمنمة ؾمٜم٦م أي اعمٖمػمة وُمقشمف ىمٌؾ أاعم٤ًمٟمٞمد وُمع شم٘مدُمف 

 يروي قمـ اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م ريض اهلل قمٜمف ذم هذه اعم٤ًمٟمٞمد.

وىم٤مل احل٤مومظ اًم٘مرر ذم اجلقاهر اعمْمٞمئ٦م وىم٤مل حيٞمك سمـ ُمٕملم صم٘م٦م 

سمـ قمٌداحلٛمٞمد يمٜم٧م أرى ُمٖمػمة يٌح٨م ُم٠مُمقن روى ًمف اجلامقم٦م ىم٤مل ضمرير 

ذم ُم٠ًمًم٦م ومٞمخ٤مًمٗمقه ومٞم٘مقل يمٞمػ أصٜمع وهق ىمقل أيب طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل وأسمق 

سمٙمر سمـ قمٞم٤مش ًم٘مل أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م وأظمذ قمٜمف يمام ذم قم٘مقد اجلامن وصمٜم٤مء إقمٛمش 

وهلل ذم  495قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م ُمًٜمد ذم آٟمت٘م٤مء ًمٚمح٤مومظ اسمـ قمٌداًمؼم صـ

 ظمٚم٘مف ؿمئقن واهلل اعمًتٕم٤من.

 النضر بن شميل: -34
 : 2474صـ 7ىم٤مل سمـ قمدي ج

طمدصمٜم٤م أمحد سمـ طمٗمص صمٜم٤م أمحد سمـ ؾمٕمٞمد اًمدارُمل ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م 

 ا.هـاًمٜمي سمـ ؿمٛمٞمؾ ي٘مقل يم٤من أسمق طمٜمٞمٗم٦م ُمؽموك احلدي٨م ًمٞمس سمث٘م٦م 

ذم يم٤مُمٚمف ويٙمٗمل ًمً٘مقط  2474صـ 7أىمقل أورده اسمـ قمدي ضمزء 

ص هذا ٟمًٌف هذه اًمرواي٦م يمقهن٤م ُمـ ـمريؼ أمحد سمـ طمٗمص وأمحد سمـ طمٗم

اسمـ قمدي وم٘م٤مل أمحد سمـ طمٗمص سمـ قمٛمر سمـ طم٤مشمؿ سمـ ٟمجؿ سمـ ُم٤مه٤من أسمق 

حمٛمد اجلرضم٤مين شمردد إمم اًمٕمراق يمثػمًا ويمت٥م وم٠ميمثر وطمدث سم٠مطم٤مدي٨م 

ُمٜمٙمرة مل يت٤مسمع قمٚمٞمٝم٤م صمؿ ؾم٤مق ًمف قمدة أطم٤مدي٨م يمٚمٝم٤م ُمـ رواي٦م هِم٤مم سمـ 

هذه قمروة قمـ أسمٞمف قمـ قم٤مئِم٦م سم٠مؾم٤مٟمٞمد ٕمحد سمـ طمٗمص إًمٞمف خمتٚم٘م٦م وىم٤مل 
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ُمٜم٤ميمػم يمٚمٝم٤م ُم٤م طمدث مه٤م همػم أمحد وهق قمٜمدي ممـ ٓ يتٕمٛمد اًمٙمذب وهق 

ىم٤مًمف اسمـ طمجر ذم ًم٤ًمن  ا.هـممـ يِمتٌف قمٚمٞمف ومٞمحدث ُمـ طمٗمٔمف ومٞمٖمٚمط 

 .203جمٚمد ا واٟمٔمر اًمٙم٤مُمؾ ٓسمـ قمدي جمٚمد صـ 266اعمٞمزان صـ

وصدر اسمـ طمجر رمحف اهلل شمرمج٦م أمحد سمـ طمٗمص هذا ذم ًم٤ًمن اعمٞمزان 

سمـ قمدي ص٤مطم٥م اسم٘مقًمف: أمحد سمـ طمٗمص اًمًٕمدي ؿمٞمخ  265صـ 4جمٚمد 

ُمٜم٤ميمػم مل يتٕمٛمد اًمٙمذب ويمذا ىم٤مل اسمـ قمدي ًمف قمـ اسمـ ُمٕملم وقمكم سمـ 

وىم٤مل ذم اعمٖمٜمل واٍه ًمٞمس سمٌمء وىم٤مل ذم شمرمج٦م  ،اجلٕمد وهق ضمرضم٤مين اٟمتٝمك

أٟمٔمر اًمٚم٤ًمن  ا.هـمحد سمـ طمٗمص أؾمٕمٞمد سمـ قمٗمػم ًمف طمدي٨م اظمتٚم٘مف 

 .266صـ

قيف ىمقل اعم١مًمػ ذم أمحد سمـ طمٗمص يم٤من يٕمرف وُمـ اعمٖم٤مًمٓم٦م واًمتٛم

قمغم ذًمؽ دون سمٞم٤من طم٤مل اًمرضمؾ  ُم٘متٍماً  احلدي٨م صدوىم٤م ويم٤من ممروراً 

وىمد قمروم٧م طم٤مًمف واعمٛمرور يٙمقن أطمٞم٤مٟم٤ًم أؿمٌف وذم هذا إؿم٤مرة إمم أٟمف يم٤من 

أطمٞم٤مٟم٤ًم يٖمٞم٥م قم٘مٚمف واعمٛمرور هق اًمذي يّمٞمٌف اخلٚمط ُمـ اعمرة ومٞمخٚمط اٟمٔمر 

واٟمٔمر شمرمج٦م أمحد  266صـ 4ان ٓسمـ طمجر جمٚمد سمٞم٤من ذًمؽ ذم ًم٤ًمن اعمٞمز

 .345شمرمج٦م  44سمـ طمٗمص ذم اعمٞمزان جمٚمدا صـ

ومٕمج٤ٌم هل١مٓء يريدون اًمٓمٕمـ ذم هاج إُم٦م وًمق سم٠مؾم٤مٟمٞمد واهٞم٦م 

يمٝمذا ومرضمؾ خيتٚمؼ احلدي٨م يمٞمػ ٓ خيتٚمؼ اعمث٤مًم٥م وهذه هل إؾم٤مٟمٞمد 

 اًمّمحٞمح٦م اًمتل ي٘مٌٚمٝم٤م اعم١مًمػ ومت٠مُمٚمقا.

٤م ٟم٘مٚمف اخلٓمٞم٥م اًمذي ىمٞمؾ ومٞمف أٟمف أشمك وُمـ شمٖمٞمػم إًمٗم٤مظ ُم

سم٘م٤مذورات ٓ شمٖمًٚمٝم٤م ُمٞم٤مه اًمٌح٤مر قمـ اًمٜمي سمـ ؿمٛمٞمؾ ىمقًمف ذم يمت٤مب 

 .43جمٚمد  404احلٞمؾ يمذا ويمذا ُم٠ًمًم٦م يمٚمٝم٤م يمٗمر اٟمٔمر شم٤مريخ سمٖمداد صـ

واسمـ ؿمٛمٞمؾ ُم٤م ىم٤مل هذا اًمٙمالم ذم يمت٤مب احلٞمؾ إٟمام ىم٤مًمف ذم يمت٤مب 

ىم٤مل أمحد  330صـ 9ٌالء جمٚمد اخلٚمٞمؾ وٟمص قم٤ٌمرشمف يمام ذم ؾمػم أقمالم اًمٜم

سمـ ؾمٕمٞمد اًمدارُمل ؾمٛمٕم٧م اًمٜمي سمـ ؿمٛمٞمؾ ي٘مقل ذم يمت٤مب اخلٚمٞمؾ يمذا 

 ويمذا ُم٠ًمًم٦م يمٗمر ومت٠مُمٚمقا وهلل ذم ظمٚم٘مف ؿمئقن.
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واًمٜمي سمـ ؿمٛمٞمؾ هذا أطمد طمٗم٤مظ إُم٦م قم٤ممل أهؾ ُمرو صم٘م٦م ص٤مطم٥م 

ؾمٜم٦م يم٤من إُم٤مُم٤ًم ذم اًمٕمرسمٞم٦م واحلدي٨م ويم٤من أروى اًمٜم٤مس قمـ ؿمٕم٦ٌم أًمػ يمت٤ًٌم 

ة مل يًٌؼ إًمٞمٝم٤م روى ًمف اجلامقم٦م أٟمٔمر شمرمجتف ذم شمذيمرة احلٗم٤مظ جمٚمد يمثػم

وىمد ذيمر اًمٙمردري رمحف اهلل  328صـ 9وؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء جمٚمد  4/289

ذم ُمٜم٤مىم٥م اإلُم٤مم إقمٔمؿ اًمٜمي سمـ ؿمٛمٞمؾ ذم اصح٤مب اإلُم٤مم إقمٔمؿ 

ذم جمٚمس اسمـ  –أي اًمٜمي  –وٟم٘مؾ قمـ سمنم سمـ حيٞمك ىمقًمف رأيتف  542صـ

 ا.هـك قمٚمٞمف اعم٠ًمًم٦م وي٘مقل ًمف قمٌداهلل ي٤م أسم٤م اهلٞمثؿ أضم٥م ومٞمٝم٤م ك ويم٤من يٚم٘ماعم٤ٌمر

 .542ُمٜم٤مىم٥م اإلُم٤مم ًمٚمٙمردري صـ

وٟم٘مؾ احل٤مومظ اًمًٞمقـمل رمحف اهلل ذم شمٌٞمٞمض اًمّمحٞمٗم٦م صمٜم٤مء اًمٜمي سمـ 

ىم٤مل اًمٜمي سمـ  423ؿمٛمٞمؾ قمغم هاج إُم٦م أيب طمٜمٞمٗم٦م ريض اهلل قمٜمف صـ

أي٘مٔمٝمؿ أسمق طمٜمٞمٗم٦م سمام ومت٘مف وسمٞمٜمف ؿمٛمٞمؾ يم٤من اًمٜم٤مس ٟمٞم٤مُم٤ًم قمـ اًمٗم٘مف طمتك 

وٟم٘مؾ هذا اًمثٜم٤مء اخلٓمٞم٥م ٟمٗمًف ذم شم٤مريخ سمٖمداد جمٚمد  ا.هـوخلّمف 

وأيـ يمالم اًمٜمي هذا مم٤م ٟم٘مٚمف اعم١مًمػ سم٢مؾمٜم٤مد ومٞمف أمحد سمـ  345صـ43

طمٗمص خمتٚمؼ إطم٤مدي٨م وهٙمذا يٕمٛمؾ أهؾ احل٘مد ٕهؾ اًمًٜم٦م ومٞمجٕمؾ اهلل 

 سمٞمٜمٝمؿ وسملم احلؼ طمج٤مسم٤ًم.

 الوهاب:هدية بن عبد -35
ٟم٘مؾ اعم١مًمػ قمـ اخلٓمٞم٥م سمًٜمد ومٞمف سمـ رزق واسمـ ُمًٚمؿ وإسم٤مر قمـ 

هدي٦م سمـ قمٌداًمقه٤مب ىم٤مل ىمدم قمٚمٞمٜم٤م ؿم٘مٞمؼ اًمٌٚمخل ومجٕمؾ يٓمري أسم٤م 

طمٜمٞمٗم٦م وم٘مٞمؾ ًمف ٓ شمٓمر أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م سمٛمرو وم٢مهنؿ ٓ حيتٛمٚمقٟمؽ ىم٤مل ؿم٘مٞمؼ أًمٞمس 

 ىمد ىم٤مل ُم٤ًمور اًمقراق:

 إذا ُم٤م اًمٜم٤مس يقُم٤ًم ىم٤ميًقٟم٤م

 

 ى ـمريٗم٦مْ سمآسمدة ُمـ اًمٗمتق 

 شمٞمٜم٤مهؿ سمٛم٘مٞم٤مس شمٚمٞمدأ 

 

 يب طمٜمٞمٗم٦مْ أـمريػ ُمـ ـمراز  
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 ضمؾ أضم٤مسمقه؟ ىم٤مل أُم٤م ؾمٛمٕم٧م ُم٤م أوم٘م٤مًمقا 

 ي ظم٤مصؿ قمـ ىمٞم٤مسأذا ذو اًمرإ

 

 

 وضم٤مء سمٌدقم٦م هٜم٦م ؾمخٞمٗم٦مْ  

 ٘مقل اهلل ومٞمٝم٤مسمشمٞمٜم٤مه أ 

 

 وآصم٤مر ُمؼمزة ذيٗم٦مْ  

 ومٙمؿ ُمـ ومرج حمّمٜم٦م قمٗمٞمػ 

 

  يب طمٜمٞمٗم٦مْ ٠مطمؾ طمراُمٝم٤م سمأ 

ِم٤مقمر جمٝمقل ٓ ٟمدري ُمـ هق طمتك ٟمٜمٔمر ذم طم٤مًمف صمؿ ُم٤م هذا اًم أقول 

هل اعم٠ًمًم٦م اًمتل ٓ يرو٤مه٤م هذا اًمِم٤مقمر ويٕمده٤م ُمـ ىمٌٞمؾ إطمالل احلرام 

طمتك يٛمٙمـ احلدي٨م قمٜمٝم٤م وُمٕمروم٦م ُم٤مهل٤م وُم٤م قمٚمٞمٝم٤م وم٤مًم٘م٤مئؾ جمٝمقل واعم٠ًمًم٦م 

جمٝمقًم٦م وهٙمذا يقضمف اًمٜم٘مد ٕيب طمٜمٞمٗم٦م سمِمٕمر ىم٤مًمف جمٝمقل وسمٛم٠ًمًم٦م جمٝمقًم٦م 

ذم سم٤مب اًمٜمٙم٤مح ُمٗمّمٚم٦م ذم يمت٥م اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل قم٤مُم٦م واًمٗم٘مف  ، واعمح٤مرم

احلٜمٗمل ظم٤مص٦م وأسمق طمٜمٞمٗم٦م ريض اهلل قمٜمف ص٤مطم٥م طمٞمٓم٦م سم٤مًمٖم٦م ذم سم٤مب 

اًمٜمٙم٤مح يٕمرف ذًمؽ ُمـ ىمرأ اًمٗم٘مف وقمرف ُم٤م شمث٧ٌم سمف طمرُم٦م اعمّم٤مهرة 

 واًمرو٤مع وهٙمذا شمٔمٝمر أعمٕمٞم٦ُم اعم١مًمػ ذم سم٤مب اجلرح واًمتٕمديؾ.

 ية السلمي رحمه الل  ه:هشيم بن بشير أبو معاو  -36
ٟم٘مؾ اعم١مًمػ قمـ يمت٤مب اًمًٜم٦م اعمٜمًقب زورًا ًمٕمٌداهلل سمـ أمحد أن 

هِمٞمام ؾمئؾ قمـ ُم٠ًمًم٦م وم٠مضم٤مب ومٞمٝم٤م سمحدي٨م وم٘م٤مل اًمرضمؾ اًم٤ًمئؾ إن أسم٤م 

طمٜمٞمٗم٦م وحمٛمد سمـ احلًـ وأصح٤مسمف ي٘مقًمقن سمخالف هذا وم٘م٤مل هِمٞمؿ ي٤م 

 ا.هـن اًمٕمٚمؿ ٓ ي١مظمذ ُمـ اًمًٗمؾ إقمٌداهلل 

 هذا اخلؼم سمٓمالن أصٚمف اعمٜم٘مقل قمٜمف.أىمقل يٙمٗمل ًمٌٓمالن 

أيب طمٜمٞمٗم٦م أظمذيـ قمٜمف اًمراويلم قمٜمف  أصح٤مبوهِمٞمؿ سمـ سمِمػم ُمـ 

وهلل ذم ظمٚم٘مف  452يمام ذم قم٘مقد اجلامن ًمٚمح٤مومظ اًمّم٤محلل اًمدُمِم٘مل صـ

 ؿمئقن.
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 نة وضاح بن عبدالله اليشكري:اأبو عو -34
سمًٜمده  ٟم٘مؾ اعم١مًمػ قمـ يمت٤مب اًمًٜم٦م اعمٜمًقب زورًا ًمٕمٌداهلل سمـ أمحد

ذسم٦م ومام ؾمئؾ قمـ رء إٓ ىم٤مل ٓ ٕاإمم أيب قمقاٟم٦م ىم٤مل ؾمئؾ أسمق طمٜمٞمٗم٦م قمـ 

 سم٠مس سمف وؾمئؾ قمـ اعمًٙمر وم٘م٤مل طمالل.

 يٙمٗمل ًمٌٓمالن هذا اخلؼم سمٓمالن أصٚمف اعمٜم٘مقل قمٜمف. أقول

وىمقًمف ؾمئؾ قمـ إذسم٦م يٕمٜمل سمف ُم٤م ؾمقى اخلٛمر ُمـ إذسم٦م اًمتل 

ٗمتقى ذم اعمذه٥م احلٜمٗمل قمغم ىمقل اظمتٚمػ اًمٕمٚمامء ومٞمام دون اعمًٙمر ُمٜمٝم٤م واًم

 حمٛمد ذم إذسم٦م وهق احلرُم٦م ُمٓمٚم٘م٤م.

إٓ أن حتريؿ ُم٤م ؾمقى اخلٛمر اضمتٝم٤مدي واًمٙمالم هٜم٤م ومٞمام مل يٌٚمغ طمد 

اًمًٙمر ُمـ شمٚمؽ إذسم٦م اًمتل هل ؾمقى اخلٛمر أُم٤م اعمًٙمر ومٛمحرم قمٜمد 

أيب طمٜمٞمٗم٦م يمام شمقاشمر ذًمؽ قمٜمف ذم يمت٥م اعمذه٥م ويمت٥م اخلالف وطم٤مؿم٤م 

 قمٔمؿ أن ي٘مقل سمتحٚمٞمؾ ُمًٙمر.اإلُم٤مم إ

وُمذه٥م أيب طمٜمٞمٗم٦م ذم إذسم٦م ُمًٌقط ذم يمت٥م اعمذه٥م وىمد أومرده 

اًمٕمالُم٦م اجلؼميت سمرؾم٤مًم٦م ُمًت٘مٚم٦م صمؿ وو٤مح اًمٞمِمٙمري ُمٕمدود ذم أظمذيـ 

 .453قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م اًمراويـ قمٜمف يمام ذم قم٘مقد اجلامن صـ

وٟم٘مؾ اعم١مًمػ قمـ وو٤مح اًمٞمِمٙمري شمِمٜمٞمٕمف قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م ذم ُم٘مدار 

شم٘مٓمع سمف اًمٞمد ذم اًمنىم٦م وٟم٘مؾ ذًمؽ قمـ يمت٤مب اًمًٜم٦م اعمٜمًقب زورًا  ُم٤م

ًمٕمٌد اهلل سمـ أمحد وقمـ شم٤مريخ سمٖمداد ًمٚمخٓمٞم٥م وومٞمٝم٤م متزيؼ وو٤مح 

اًمٞمِمٙمري ًمٙمت٤مسمف وه٤مك ٟمص اًم٘مّم٦م ُمـ شم٤مريخ سمٖمداد طمٞم٨م روى اخلٓمٞم٥م 

سمًٜمده إمم سمنم سمـ اًمني ىم٤مل أشمٞم٧م أسم٤م قمقاٟم٦م وم٘مٚم٧م ًمف سمٚمٖمٜمل أن قمٜمدك 

ٞمٗم٦م أظمرضمف وم٘م٤مل ي٤م سمٜمل ذيمرشمٜمل وم٘م٤مم إمم صٜمدوق ًمف يمت٤مسم٤ًم ٕيب طمٜم

وم٤مؾمتخرج يمت٤مسم٤م وم٘مٓمٕمف ىمٓمٕم٦م ىمٓمٕم٦م ومرُمك سمف وم٘مٚم٧م ُم٤م محٚمؽ قمغم ُم٤م 

صٜمٕم٧م ىم٤مل يمٜم٧م قمٜمد أيب طمٜمٞمٗم٦م ضم٤مًم٤ًم وم٠مشم٤مه رؾمقل سمٕمجٚم٦م ُمـ ىمٌؾ 

ٟمام ىمد محقا سم٤محلديد وأرادوا أن ي٘مٚمدوه إُمر وم٘م٤مل ي٘مقل إُمػم ٠ماًمًٚمٓم٤من يم

إن ومامذا شمرى؟ وم٘م٤مل همػم ُمتٕمتع  –٤مر اًمٜمخؾ اًمقدي صٖم –رضمؾ هق ودي٤م 
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يم٤مٟم٧م ىمٞمٛمتف قمنمة دراهؿ وم٤مىمٓمٕمقه ومذه٥م اًمرضمؾ ىمٚم٧م ي٤م أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م أٓ 

شمت٘مل اهلل طمدصمٜمل حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد قمـ حمٛمد سمـ حيٞمك سمـ طمٞم٤من قمـ راومع اسمـ 

اًمٙمثر مج٤مر  –ىم٤مل )ٓ ىمٓمع ذم صمٛمر وٓ يمثر( ط ظمدي٩م أن رؾمقل اهلل 

وم٘م٤مل همػم ُمتٕمتع ذاك طمٙمؿ ىمد ُم٣م  أدرك اًمرضمؾ وم٢مٟمف ي٘مٓمع –اًمٜمخؾ 

 وم٤مٟمتٝمك وىمد ىمٓمع اًمرضمؾ ومٝمذا ُم٤م يٙمقن ًمف قمٜمدي يمت٤مب. 

قمدم اًمٗم٘مف أوىمع اعم١مًمػ ذم ورـم٤مت يمثػمة أوًٓ وو٤مح  وأقول

اًمٞمِمٙمري شمٚمٛمٞمذ ٕيب طمٜمٞمٗم٦م صم٤مٟمٞم٤م ُمذه٥م أيب طمٜمٞمٗم٦م قمدم اًم٘مٓمع ذم اًمقدي 

ًٜم٦م وإن سمٚمغ قمنمة دراهؿ ًمٕمدم احلرز ومٞمٝم٤م واحلرز ذط اًم٘مٓمع ذم اًم

سمرواي٦م  ٠موم٤مًمٗمتٞم٤م اعمذيمقر يمذب حمض وًمق أن اعم١مًمػ رضمع إمم يمت٤مب اعمقـم

حمٛمد سمـ احلًـ اًمِمٞم٤ٌمين ًمٕمرف اًم٘مّم٦م وم٘مد ىم٤مل حمٛمد سمـ احلًـ ذم اعمقـم٠م 

سمٕمد أن ؾم٤مق طمدي٨م راومع سمـ ظمدي٩م هذا وىمّم٦م ُمروان ذم ىمْمٞم٦م اًمقدي ُم٤م 

اجلامر ٟمّمف: ومهذا ٟم٠مظمذ ٓ ىمٓمع ذم صمٛمر ُمٕمٚمؼ ذم ؿمجر وٓ ذم يمثر واًمٙمثر 

 ا.هـوٓ ذم ودي وٓ ذم ؿمجر وهق ىمقل أيب طمٜمٞمٗم٦م 

 وذًمؽ ًمٕمدم احلرز ومٞمٝم٤م. أقول

وًمق رضمع اعم١مًمػ إمم يمت٤مب أصم٤مر عمحٛمد سمـ احلًـ ًمقضمد ومٞمف 

ط أظمؼمٟم٤م أسمق طمٜمٞمٗم٦م قمـ اهلٞمثؿ سمـ أيب اهلٞمثؿ قمـ اًمِمٕمٌل يرومٕمف إمم اًمٜمٌل 

اًمتٛمر ُم٤م يم٤من ذم أٟمف ٓ ي٘مٓمع اًم٤ًمرق ذم صمٛمر وٓ يمثر ىم٤مل حمٛمد وسمف ٟم٠مظمذ و

رؤوس اًمٜمخؾ واًمِمجر مل حيرز ذم اًمٌٞمقت ومال ىمٓمع قمغم ُمـ هىمف واًمٙمثر 

أىمقل وهذه  ا.هـمج٤مر اًمٜمخؾ ومال ىمٓمع قمغم ُمـ هىمف وهق ىمقل أيب طمٜمٞمٗم٦م 

اًمرواي٦م اعمرؾمٚم٦م وصٚمٝم٤م احل٤مومظ أسمق سمٙمر اعم٘مرئ ذم ُمًٜمد أيب طمٜمٞمٗم٦م سمٓمريؼ 

ر قمنمة دراهؿ أيب طمٜمٞمٗم٦م قمـ اًمِمٕمٌل قمـ قمكم ودٓئؾ اًم٘مٓمع سمٛم٘مدا

ُمًٌقـم٦م ذم أصم٤مر عمحٛمد سمـ احلًـ وأؿم٤مر إًمٞمٝم٤م حمٛمد ذم اعمقـم٠م وسمًٓمٝم٤م 

 اًمٓمح٤موي ذم ُمٕم٤مين أصم٤مر.

وهٙمذا شمٔمٝمر قمٌ٘مري٦م اعم١مًمػ ذم اًمّمٜمٕم٦م احلديثٞم٦م واًمٗم٘مٝمٞم٦م وهلل ذم 

 ظمٚم٘مف ؿمئقن.
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 وكيع بن الجراح: -45
ٜم٤م أـم٤مل اعم١مًمػ ذم اًمٜم٘مؾ قمٜمف ومٜم٘مؾ قمـ اسمـ أيب طم٤مشمؿ طمدصمٜمل أيب طمدصم

 احلٛمٞمدي طمدصمٜم٤م ويمٞمع طمدصمٜم٤م أسمق طمٜمٞمٗم٦م أٟمف ؾمٛمع قمٓم٤مء إن يم٤من ؾمٛمٕمف.

ؾمامع اإلُم٤مم إقمٔمؿ ُمـ قمٓم٤مء ُمًٚمؿ سمف وروى ذًمؽ ظمقاص  أقول

ويمٞمع يمٛمحٛمد سمـ أسم٤من وحمٛمد سمـ ؾمالم وحيٞمك سمـ ضمٕمٗمر وهمػمهؿ رووا 

 قمـ ويمٞمع ؾمامع أيب طمٜمٞمٗم٦م ُمـ قمٓم٤مء.

م وذيمر وذيمر اسمـ طم٤ٌمن ؾمامع أيب طمٜمٞمٗم٦م ُمـ قمٓم٤مء سمّمٞمٖم٦م اجلز

اخلٓمٞم٥م ٟمٗمًف ذم أول اًمؽممج٦م ٕيب طمٜمٞمٗم٦م ؾمامع اإلُم٤مم إقمٔمؿ ُمـ قمٓم٤مء 

سمّمٞمٖم٦م اجلزم وضمزم سمذًمؽ احلٗم٤مظ اعمزي واًمذهٌل واسمـ طمجر وذيمر 

اًمؽمُمذي ذم اًمٕمٚمؾ ىمقل أيب طمٜمٞمٗم٦م ُم٤م رأي٧م ومٞمٛمـ رأي٧م أومْمؾ ُمـ قمٓم٤مء 

٦م إن يم٤من ؾمٛمٕمف ُمدرضم٦م واعمتٝمؿ سم٤مإلدراج ومٙمٚمٛم –أهؾ ُمٙم٦م يٕمٜمل ُمـ  –

 ٞمدي وطم٤مًمف ُمع أيب طمٜمٞمٗم٦م ُمٕمروف.احلٛم

صمؿ ٟم٘مؾ اعم١مًمػ قمـ يمت٤مب اًمًٜم٦م اعمٜمًقب زورًا ًمٕمٌداهلل سمـ أمحد 

 ىمقل أيب طمٜمٞمٗم٦م ًمق أن رضماًل يمن ـمٜمٌقرًا وٛمـ.

وأىمقل ًمق أن اعم١مًمػ راضمع يمت٥م اًمٗم٘مف احلٜمٗمل ًمٕمرف طم٘مٞم٘م٦م اعم٠ًمًم٦م 

 وه٤مك ـمروم٤م ُمٜمٝم٤م:

 صح٤مسمٜم٤م قمغم إسم٤مطم٦م اشمالف اعمٕم٤مزف.أاشمٗمؼ  -4

ذا أشمٚمٗمٝم٤م سمٖمػم إذن إاعمٕم٤مزف اًمتل شمّمٚمح ًمٕمٛمؾ آظمر همػم اًمٚمٝمق هذه  -2

 اإلُم٤مم هؾ يْمٛمـ سم٢مشمالومٝم٤م أم ٓ؟

ىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م يْمٛمـ سمٙمنه٤م ىمٞمٛمتٝم٤م ظمِم٤ٌم ُمٜمحقشم٤م ص٤محل٤م ًمٖمػم 

اًمٚمٝمق ٓ ُمثٚمٝم٤م ويّمح سمٞمٕمٝم٤م قمٜمد أيب طمٜمٞمٗم٦م ٕهن٤م أُمقال ُمت٘مقُم٦م 

 يم٤مُٕم٦م اعمٖمٜمٞم٦م.ٟمتٗم٤مع مه٤م ذم همػم اًمٚمٝمق ومٚمؿ شمٜم٤مف اًمْمامن ًمّمالطمٞمتٝم٤م سم٤مٓ

هن٤م ًمٞم٧ًم حمؽمُم٦م وٓ يّمح وىم٤مل ص٤مطم٤ٌمه ٓ شمْمٛمـ سم٤مإلشمالف ٕ

 سمٞمٕمٝم٤م واًمٗمتقى قمغم ىمقهلام أُم٤م إذا يم٤من ذًمؽ سم٢مذن اإلُم٤مم ومال وامن اشمٗم٤مىم٤ًم.

 إذا يم٤مٟم٧م آًم٦م اًمٚمٝمق ٓ شمّمٚمح ًمٖمػم اًمٚمٝمق ومال وامن اشمٗم٤مىم٤م. -3
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ُمل ذ٧م ًمهذا اخلالف ومٞمام إذا يم٤مٟم٧م آٓت اًمٚمٝمق عمًٚمؿ أُم٤م إذا يم٤مٟم -4

 ومٙمنه٤م ُمًٚمؿ ًمزُمف اًمْمامن اشمٗم٤مىم٤م ٕٟمف ُم٤مل ُمت٘مقم ذم طم٘مف.

ـمٌؾ اًمٖمزاة واًمّمٞم٤مديـ واًمدف اًمذي ي٤ٌمح ضسمف ذم اًمٕمرس ُمْمٛمقن  -5

 .اشمٗم٤مىم٤مً 

صمؿ ٟم٘مؾ اعم١مًمػ قمـ اخلٓمٞم٥م ٟمٗمس رواي٦م اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم اًمتِمٙمٞمؽ 

ذم ؾمامع اإلُم٤مم ُمـ قمٓم٤مء وىمد ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف صمؿ ٟم٘مؾ اعم١مًمػ قمـ اخلٓمٞم٥م 

إمم ويمٞمع ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م اًمثقري ي٘مقل ٟمحـ ُم١مُمٜمقن وأهؾ اًم٘مٌٚم٦م سمًٜمده 

قمٜمدٟم٤م ُم١مُمٜمقن ذم اعمٜم٤ميمح٦م واعمقاري٨م واًمّمالة واإلىمرار وًمٜم٤م ذٟمقب وٓ 

 اهلل. ٟمدري ُم٤م طم٤مًمٜم٤م قمٜمد

ىم٤مل ويمٞمع وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م ُمـ ىم٤مل سم٘مقل ؾمٗمٞم٤من هذا ومٝمق قمٜمدٟم٤م ؿم٤مك 

ل ؾمٗمٞم٤من ٟمحـ اعم١مُمٜمقن هٜم٤م وقمٜمد اهلل طم٘م٤م ىم٤مل ويمٞمع وٟمحـ ٟم٘مقل سم٘مق

 ا.هـوىمقل أيب طمٜمٞمٗم٦م قمٜمدٟم٤م ضمرأة 

وأىمقل ٓ يّمح هذا اخلؼم قمـ ويمٞمع سمًٜمد ومٞمف حمٛمد سمـ ضمٌقيف 

اًمٜمخ٤مس اهلٛمذاين اعمتٝمؿ سم٤مًمٙمذب يمام ىم٤مل اًمذهٌل ذم شمٚمخٞمص اعمًتدرك 

واًمذي صح قمـ ويمٞمع هق ُم٤م أظمرضمف احل٤مومظ أسمق اًم٘م٤مؾمؿ سمـ أيب اًمٕمقام 

 طمٜمٞمٗم٦م وأصح٤مسمف وقمٚمٞمف ص٤مطم٥م اًمٜم٤ًمئل واًمٓمح٤موي ذم يمت٤مسمف ومْم٤مئؾ أيب

ظمٓمقط يمثػم ُمـ يم٤ٌمر اًمٕمٚمامء إىمدُملم وؾمامقم٤مهتؿ وهق ُمـ ُمروي٤مت 

اًمًٚمٗمل طمٞم٨م ىم٤مل طمدصمٜمل حمٛمد سمـ أمحد سمـ مح٤مد ىم٤مل طمدصمٜم٤م إسمرهٞمؿ سمـ 

ضمٜمٞمد ىم٤مل طمدصمٜم٤م قمٌٞمد سمـ يٕمٞمش ىم٤مل طمدصمٜم٤م ويمٞمع ىم٤مل يم٤من ؾمٗمٞم٤من اًمثقري 

ىم٤مل أرضمق ويم٤من أسمق  إذا ىمٞمؾ ًمف أُم١مُمـ أٟم٧م ىم٤مل ٟمٕمؿ وم٢مذا ىمٞمؾ ًمف قمٜمد اهلل

اهلل ىم٤مل ويمٞمع ىمقل ؾمٗمٞم٤من أطم٥م إًمٞمٜم٤م  طمٜمٞمٗم٦م ي٘مقل أٟم٤م ُم١مُمـ ه٤مهٜم٤م وقمٜمد

 ا.هـ

 وأيـ هذا اخلؼم ُمـ ذاك.
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ومم٤م يٜم٤مؾم٥م ذم هذا اعم٘م٤مم ُم٤م أظمرضمف احل٤مومظ ذف اًمديـ اًمدُمٞم٤مـمل 

ذم ضمزئف اًمٕم٘مد اعمثٛمـ ومٞمٛمـ يًٛمك سمٕمٌد اعم١مُمـ يمام رواه قمٜمف احل٤مومظ 

ـمٌ٘م٤مشمف طمٞم٨م ىم٤مل أٟم٠ٌمين احل٤مومظ قمٌداعم١مُمـ  قمٌداًم٘م٤مدر اًم٘مرر ذم

اًمدُمٞم٤مـمل وٟم٘مٚمتف ُمـ ظمٓمف ذم ضمزئف اعمذيمقر يمت٧ٌم إًمٞمٜم٤م قمجٞم٦ٌم سمٜم٧م حمٛمد 

سمـ أيب هم٤مًم٥م قمـ أيب أمحد ُمٕمٛمر سمـ قمٌداًمقاطمد سمـ اًمٗم٤مظمر أظمؼمٟم٤م أسمق 

اعمح٤مؾمـ قمٌداًمقاطمد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمروي٤مين أظمؼمٟم٤م احل٤مومظ أسمق ٟمٍم 

سمـ سمٜم٧مقمٌداًمٙمريؿ سمـ حمٛمد اًمِمػمازي ا
(464)

سمنم احل٤مذم أظمؼمٟم٤م أسمق اًم٘م٤مؾمؿ  

احلًلم سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ ومْمٚمقيف اًمداُمٖم٤مين اًم٘م٤ميض أظمؼمٟم٤م أسمق طمٜمٞمٗم٦م 

قمٌداعم١مُمـ اًمتٞمٛمل احلٜمٗمل طمدصمٜم٤م قمٌداًمرمحـ سمـ يزيد اًمٗم٘مٞمف طمدصمٜم٤م أسمق 

احلًـ قمكم سمـ ٟمٍم طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ ٟمقيمرد اًمروي٤مي طمدصمٜم٤م حمٛمد سمـ 

 قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م اإلُم٤مم قمـ ُمقؾمك سمـ أيب ؾمامقم٦م طمدصمٜم٤م أسمق يقؾمػ اًم٘م٤ميض

يمثػم ىم٤مل أظمرج قمٚمٞمٜم٤م اسمـ قمٛمر ريض اهلل قمٜمٝمام ؿم٤مة ًمف وم٘م٤مل ًمرضمؾ اذسمحٝم٤م 

وم٠مظمذ اًمِمٗمرة ًمٞمذسمحٝم٤م وم٘م٤مل ًمف أُم١مُمـ أٟم٧م وم٘م٤مل أٟم٤م ُم١مُمـ إن ؿم٤مء اهلل 

ن شمٙمقن ُم١مُمٜم٤م أ٤موًمٜمل اًمِمٗمرة واُمض طمٞم٨م ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم وم٘م٤مل اسمـ قمٛمر ٟم

اذسمح ًمٜم٤م هذه اًمِم٤مة وم٠مظمذ اًمِمٗمرة ًمٞمذسمحٝم٤م  ىم٤مل ومٛمر رضمؾ آظمر وم٘م٤مل ًمف

وم٘م٤مل أُم١مُمـ أٟم٧م ىم٤مل أٟم٤م ُم١مُمـ إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ىم٤مل وم٠مظمذ اًمِمٗمرة وىم٤مل 

اُمض صمؿ ىم٤مل ًمرضمؾ آظمر اذسمح ًمٜم٤م هذه اًمِم٤مة وم٠مظمذ اًمِمٗمرة ًمٞمذسمحٝم٤م وم٘م٤مل 

ًمف أُم١مُمـ أٟم٧م ىم٤مل ٟمٕمؿ أٟم٤م ُم١مُمـ ذم اًمن وُم١مُمـ ذم اًمٕمالٟمٞم٦م وم٘م٤مل ًمف اذسمح 

ىم٤مل  ا.هـهلل اًمذي ُم٤م ذسمح ًمٜم٤م رضمؾ ؿمؽ ذم إيامٟمف  داذسمح صمؿ ىم٤مل احلٛم

اًم٘مرر ىمٚم٧م ُمقؾمك سمـ أيب يمثػم جمٝمقل ىم٤مل اًمٙمقصمري سمؾ هق إٟمّم٤مري 

سمـ اعمًٞم٥م وإن مل شمقضمد روايتف قمـ اسمـ قمٛمر ذم إصقل ااًمراوي قمـ 

                                                           

ىم٤مل اًمٙمقصمري ًمٗمظ سمٜم٧م اًمقاىمع هٜم٤م ذم ُمٓمٌقع اًمٓمٌ٘م٤مت ًمٚم٘مرر   (464)

ويم٤مٟم٧م ًمف أظم٧م ُمٕمرووم٦م  احل٤مذم ُم٤مت قمزسم٤مً  ن سمنماً حمرف قمـ ًمٗمظ اظم٧م ٕ

 .اًمذيمر ومٝمق حتريػ قمـ أظم٧م
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 اًمًت٦م ًمٙمـ ُمٕم٤مسشمف ًمف شمٔمٝمر ُمـ ؾمٜمف وـمٌ٘متف.

إليامن ؿمؽ ىم٤مل أىمقل ىم٤مل اإلُم٤مم أسمق طمٜمٞمٗم٦م ذم اًمقصٞم٦م وًمٞمس ذم ا

اإلُم٤مم اًمٜمًٗمل ذم قم٘م٤مئده وٓ يٜمٌٖمل أن ي٘مقل أٟم٤م ُم١مُمـ إن ؿم٤مء اهلل ىم٤مل 

اًمٕمالُم٦م اًمتٗمت٤مزاين ذم ذح اًمٜمًٗمٞم٦م ٕٟمف إن يم٤من ًمٚمِمؽ ومٝمق يمٗمر ٓ حم٤مًم٦م 

وإن يم٤من ًمٚمت٠مدب وإطم٤مًم٦م إُمقر إمم ُمِمٞمئ٦م اهلل شمٕم٤ممم أو ًمٚمِمؽ ذم اًمٕم٤مومٞم٦م 

ر اهلل شمٕم٤ممم أو اًمتؼمي قمـ شمزيمٞم٦م واعم٤مل ٓ ذم أن واحل٤مل أو ًمٚمتؼمك سمذيم

 ا.هـٟمٗمًف واإلقمج٤مب سمح٤مًمف وم٤مٕومم شمريمف عم٤م أٟمف يقهؿ اًمِمؽ 

صمؿ ٟم٘مؾ اعم١مًمػ قمـ شم٤مريخ سمٖمداد سمًٜمده إمم أيب اًم٤ًمئ٥م ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م 

 ويمٞمٕم٤ًم ي٘مقل: وضمدٟم٤م أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م ظم٤مًمػ ُم٤مئتل طمدي٨م.

وأىمقل ًمق ذيمر ًمٜم٤م شمٚمؽ إطم٤مدي٨م يمام ومٕمؾ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم ُمّمٜمٗمف 

سم٤مب ظم٤مص مجع ومٞمف ٟمحق ُم٤مئ٦م ومخ٦ًم وقمنميـ طمديث٤م وؾمٞم٠ميت اًمٙمالم  ذم

قمٚمٞمٝم٤م ًمق أن ويمٞمٕم٤م ذيمر ًمٜم٤م هذه إطم٤مدي٨م ٓؾمتٓمٕمٜم٤م دراؾمتٝم٤م وُمٕمروم٦م 

 ُم٤مهل٤م وُم٤م قمٚمٞمٝم٤م وهؾ أظمٓم٠م ومٞمف إُم٤مُمٜم٤م أم أظمٓم٠م ومٞمٝم٤م همػمه.

وُم٤م داُم٧م هذه إطم٤مدي٨م ُمٌٝمٛم٦م ٓ ٟمدري ُم٤م هل ومال يٗمٞمد ذًمؽ 

٥م ذيمر ُمث٤مٓ هلذه اعمخ٤مًمٗم٦م طمتك ٟم٘مقم سمدراؾم٦م اخلّمقم ؿمٞمئ٤م وي٤مًمٞم٧م اخلٓمٞم

 إُمر دراؾم٦م قمٚمٛمٞم٦م صحٞمح٦م.

ؾمتٕمراض عم٤م ذيمره قمـ ويمٞمع أىمقل ًمف أُم٤م قمٚمٛم٧م ي٤م وسمٕمد هذا آ

ُمًٙملم أن ويمٞمع سمـ اجلراح ُمـ أضمؾ أصح٤مب أيب طمٜمٞمٗم٦م ريض اهلل قمٜمف ًمق 

عمٕمل ي٤م قمٌ٘مري اجلرح واًمتٕمديؾ ىمرأت ودرؾم٧م شمذيمرة احلٗم٤مظ أأٟمؽ ي٤م 

ضمدت ومٞمف ىمقل اسمـ ُمٕملم ُم٤م رأي٧م أومْمؾ ُمـ ويمٞمع يم٤من يٗمتل ًمٚمذهٌل ًمق

 سم٘مقل أيب طمٜمٞمٗم٦م.

يْم٤م أٟمف ؾمٛمع ُمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م وطمٗمظ طمديثف يمٚمف أوقمـ اسمـ ُمٕملم 

 وروى قمٜمف شمًٕمامئ٦م طمدي٨م يمام ذم ُم٘مدُم٦م إقمالء اًمًٜمـ.

ويم٤من ويمٞمع خيتٚمػ سمٕمد ُمقت اإلُم٤مم إمم أيب يقؾمػ وزومر همدوة 

 ام ذم ُم٘مدُم٦م إقمالء اًمًٜمـ.وقمِمٞم٤م صمؿ ضمٕمؾ يمؾ اظمتالومف إمم زومر يم
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أُمثؾ هذا اإلُم٤مم اًم٤ٌمر اًمقرع اًمت٘مل اعمالزم ٕيب طمٜمٞمٗم٦م وٕصح٤مسمف 

سمف اعم١مًمػ ومٞمٛمـ ـمٕمـ ذم اإلُم٤مم طمِم٤م ويمٞمٕم٤م ُمـ  ُمـ سمٕمده يّمٚمح أن ي٠ميت

 ذًمؽ.

 يحيى بن سعيد القطان: -45
ٜمده إمم حيٞمك سمـ ٟم٘مؾ اعم١مًمػ قمـ اجلرح واًمتٕمديؾ ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ سمً

أسمق طمٜمٞمٗم٦م وأٟم٤م ذم ؾمقق اًمٙمقوم٦م ومٚمؿ أؾم٠مًمف قمـ رء ويم٤من  ؾمٕمٞمد ىم٤مل ُمر يب

سمـ اضم٤مري سم٤مًمٙمقوم٦م ومام ىمرسمتف وٓ ؾم٠مًمتف قمٜمف رء وٟم٘مؾ ُمثٚمف قمـ يم٤مُمؾ 

 قمدي واًمْمٕمٗم٤مء ًمٚمٕم٘مٞمكم. 

حٞمك يمٞمػ يم٤من طمديثف ىم٤مل مل يٙمـ سمّم٤مطم٥م ٞموومٞمف زي٤مدة ىمٞمؾ ًم

 وٟم٘مؾ ُمثؾ هذه اًمزي٤مدة قمـ شم٤مريخ سمٖمداد ًمٚمخٓمٞم٥م. طمدي٨م

 قمٜمٝمؿ ُمٕمروف سم٤مًمتٕمّم٥م قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م. طم٤مل اعمٜم٘مقل  أقول

وحيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد اًم٘مٓم٤من إُم٤مم ضمٚمٞمؾ رومٞمع اًم٘مدر قمٔمٞمؿ اعمٜمزًم٦م وهق 

ُمع ضمالًمتف وقمٔمٛم٦م ؿم٠مٟمف وإُم٤مُمتف ذم احلدي٨م أظمذ قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م وضم٤مًمًف 

 وؾمٛمع ُمٜمف ويم٤من يٗمتل سم٘مقًمف.

ىم٤مل احل٤مومظ اًمذهٌل ذم شمذيمرة احلٗم٤مظ ذم شمرمج٦م ويمٞمع قمـ حيٞمك سمـ 

 ا.هـحيٞمك اًم٘مٓم٤من يٗمتل سم٘مقل أيب طمٜمٞمٗم٦م أيْم٤ًم ُمٕملم ىم٤مل ويم٤من 

وىم٤مل اخلٓمٞم٥م ذم شم٤مريخ سمٖمداد قمـ اسمـ ُمٕملم ؾمٛمٕم٧م حيٞمك اًم٘مٓم٤من 

ي٘مقل واهلل ضم٤مًمًٜم٤م أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م وؾمٛمٕمٜم٤م ُمٜمف ويمٜم٧م واهلل إذا ٟمٔمرت إًمٞمف 

 قمروم٧م أٟمف يت٘مل اهلل قمز وضمؾ.

ومام اًمذي محؾ اعم١مًمػ قمغم شمرك هذه اًمٜمّمقص وٟم٘مؾ شمٚمؽ اعمث٤مًم٥م 

 واًمٕمّمٌٞم٦م ٟم٠ًمل اهلل اًمًالُم٦م واًمٕم٤مومٞم٦م آُملم.إٓ اهلقى 

يا يحيى بن معين: -42  الإمام أبو زكر
ٟم٘مؾ اعم١مًمػ قمـ يمت٤مب اًمًٜم٦م اعمٜمًقب زورًا ًمٕمٌداهلل سمـ أمحد قمـ 

سمـ ُمٕملم ىم٤مل: يم٤من أسمق طمٜمٞمٗم٦م ُمرضمئ٤م ويم٤من ُمـ اًمدقم٤مة ومل يٙمـ ذم احلدي٨م ا

 سمٌمء وص٤مطمٌف أسمق يقؾمػ ًمٞمس سمف سم٠مس.
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 خلؼم سمٓمالن ُمّمدره اعمٜم٘مقل ُمٜمف.أىمقل ويٙمٗمل ًمٌٓمالن ا

سمـ ُمٕملم وىمد ؾمئؾ قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م اوٟم٘مؾ اعم١مًمػ قمـ اًمٕم٘مٞمكم قمـ 

سمـ ُمٕملم اسمـ قمدي ىمقل اوم٘م٤مل يم٤من يْمٕمػ ذم احلدي٨م وٟم٘مؾ قمـ يم٤مُمؾ 

 وىمد ؾمئؾ قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م وم٘م٤مل ٓ يٙمت٥م طمديثف.

 وٟم٘مؾ قمـ اخلٓمٞم٥م رواي٦م ُمثؾ اًمٕم٘مٞمكم ويم٤من يْمٕمػ ذم احلدي٨م.

ومٞمٝم٤م اسمـ ُمٕملم أسمق يقؾمػ أوصمؼ ُمٜمف أي ُمـ أيب  ورواي٦م أظمرى ي٘مقل

سمـ ُمٕملم أيم٤من أسمق طمٜمٞمٗم٦م يٙمذب وم٘م٤مل يم٤من أٟمٌؾ اطمٜمٞمٗم٦م ذم احلدي٨م وؾمئؾ 

 ذم ٟمٗمًف ُمـ أن يٙمذب.

هذه اعمّم٤مدر ُمٕمروف طم٤مل أرسم٤ممه٤م وشمٕمّمٌٝمؿ قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م  أقول

ريض اهلل قمٜمف وحيٞمك سمـ ُمٕملم ؿمٞمخ اعمحدصملم وإُم٤مم أهؾ اجلرح واًمتٕمديؾ 

 قمٜمف شمقصمٞم٘مف ٕيب طمٜمٞمٗم٦م ريض اهلل قمٜمف.اًمث٤مسم٧م 

روى اخلٓمٞم٥م سم٢مؾمٜم٤مده قمـ حيٞمك سمـ ُمٕملم ىم٤مل يم٤من أسمق طمٜمٞمٗم٦م ٓ 

حيدث سم٤محلدي٨م إٓ ُم٤م حيٗمظ وٓ حيدث سمام ٓ حيٗمظ وذيمره اسمـ طمجر ذم 

 اًمتٝمذي٥م واًمذهٌل ذم اًمًػم.

وروى قمٜمف أيْم٤ًم ُمـ ـمريؼ أمحد سمـ اًمّمٚم٧م احلامين ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م 

ل قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م أصم٘م٦م هق ذم احلدي٨م ىم٤مل ٟمٕمؿ صم٘م٦م حيٞمك اسمـ ُمٕملم وهق ي٠ًم

 صم٘م٦م ويم٤من واهلل أورع ُمـ أن يٙمذب وهق أضمؾ ىمدرًا ُمـ ذًمؽ.

وىم٤مل أيْم٤م ؾمئؾ حيٞمك سمـ ُمٕملم هؾ طمدث ؾمٗمٞم٤من قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م 

ىم٤مل ٟمٕمؿ يم٤من أسمق طمٜمٞمٗم٦م صم٘م٦م صدوىم٤م ذم اًمٗم٘مف واحلدي٨م ُم٠مُمقٟم٤م قمغم ديـ اهلل 

٤م ؾمٛمٕمٜم٤م أطمًـ ُمـ رأي أيب وًمٗمظ اًمتٝمذي٥م ٓسمـ طمجر ٓ ٟمٙمذب اهلل ُم

 طمٜمٞمٗم٦م وىمد أظمذٟم٤م سم٠ميمثر أىمقاًمف.

ىم٤مل حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد اًم٘مٓم٤من  607صـ 3وىم٤مل اسمـ ُمٕملم ذم شم٤مرخيف ج

 ٓ ٟمٙمذب اهلل رسمام رأيٜم٤م اًمٌمء ُمـ رأي أيب طمٜمٞمٗم٦م وم٤مؾمتحًٜم٤مه وم٘مٚمٜم٤م سمف.

وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ قمٌداًمؼم ذم آٟمت٘م٤مء ىم٤مل قمٌداهلل سمـ أمحد اًمدورىمل 

سمـ ُمٕملم هق صم٘م٦م ُم٤م الم وأٟم٤م أؾمٛمع قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م وم٘م٤مل ؾمئؾ حيٞمك سمـ ُمٕم
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ؾمٛمٕم٧م أطمدًا وٕمٗمف هذا ؿمٕم٦ٌم سمـ احلج٤مج يٙمت٥م إًمٞمف أن حيدث وي٠مُمره 

قمغم قم٤ٌمرة اسمـ قمٌداًمؼم  وؿمٕم٦ٌم ؿمٕم٦ٌم ىم٤مل اًمٙمِمٛمػمي رمحف اهلل ُمٕمٚم٘م٤مً 

أي ُمـ يمالم اسمـ ُمٕملم هذا أن اإلُم٤مم اهلامم أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م  –اعمذيمقرة وَمُٕمٚمَِؿ 

 ٤ممم مل يٙمـ جمروطم٤م إمم زُمـ اسمـ ُمٕملم رمحف اهلل.رمحف اهلل شمٕم

وحيٞمك اسمـ ُمٕملم مل يدرك اإلُم٤مم وًمٙمٜمف أظمذ قمـ ظم٤مص٦م أصح٤مب 

أيب طمٜمٞمٗم٦م وظم٤مًمٓمٝمؿ وص٤مطمٌٝمؿ وروى قمـ حمٛمد اجل٤مُمع اًمّمٖمػم ومٝمق 

يٕمرف اإلُم٤مم طمؼ اعمٕمروم٦م ُمـ ظمالل اًمّمح٦ٌم اًمٓمقيٚم٦م ٕصح٤مسمف واسمـ 

د سمـ طمٜمٌؾ وأيب طم٤مشمؿ ُمٕملم هق ؿمٞمخ اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ وأيب داود وأمح

 شمٗم٤مق.....وهق إُم٤مم اجلرح واًمتٕمديؾ سم٤مٓو......و...

وإذا وٛمٛم٧م إًمٞمف ىمقل اإلُم٤مم اًمٕمٚمؿ اًمِم٤مُمخ قمكم سمـ اعمديٜمل اًمذي 

ىم٤مل ومٞمف اًمٌخ٤مري ُم٤م اؾمتّمٖمرت ٟمٗمز قمٜمد أطمٍد إٓ قمٜمد قمكم سمـ اعمديٜمل 

سم٠مس  ىم٤مل اسمـ اعمديٜمل أسمق طمٜمٞمٗم٦م روى قمٜمف اًمثقري واسمـ اعم٤ٌمرك وهق صم٘م٦م ٓ

 سمف.

وم٤مسمـ ُمٕملم واسمـ اعمديٜمل مه٤م أقمرف سم٠ميب طمٜمٞمٗم٦م وإذا شمٙمٚمؿ ُمثؾ حيٞمك 

سمـ ُمٕملم وحيٞمك اًم٘مٓم٤من وؿمٕم٦ٌم واسمـ اعمديٜمل ؾمٙم٧م ُمثؾ اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ 

 واسمـ قمدي واًمدار ىمٓمٜمل واًمٕم٘مٞمكم واسمـ أيب طم٤مشمؿ وُمـ دوهنؿ.

وم٠مي ظمٞم٤مٟم٦م وفمٚمؿ أقمٔمؿ مم٤م صٜمٕمف اعم١مًمػ يٜم٘مؾ اجلرح اعمٓمروح 

واًمتٕمديؾ اًمذي شمٚم٘م٤مه أهؾ اإلؾمالم سم٤مًم٘مٌقل وقمٛمٚمقا سمف  وهيٛمؾ اًمتقصمٞمؼ

وشمريمقا وأمهٚمقا ُم٤م ؾمقاه وهٙمذا شمٙمقن إُم٤مٟم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م وهٙمذا ٓ يقضمد 

حت٧م أديؿ اًمًامء أقمرف سم٤محلدي٨م وقمٚمٚمف واجلرح واًمتٕمديؾ وُم٤ًمئٚمف ُمـ 

 ُم٘مٌؾ وأضاسمف واهلل اعمًتٕم٤من وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل اًمٕمكم اًمٕمٔمٞمؿ.
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 قوب بن أبي شيبة:يع -41
 :454صـ43ىم٤مل ىم٤مل اخلٓمٞم٥م ذم شم٤مريخ سمٖمداد ج

أظمؼمٟم٤م أسمق قمٛمر قمٌداًمقاطمد سمـ حمٛمد سمـ قمٌداهلل سمـ ُمٝمدي اًمٌزار 

أظمؼمٟم٤م أسمق سمٙمر حمٛمد سمـ أمحد سمـ يٕم٘مقب سمـ ؿمٞم٦ٌم طمدصمٜم٤م ضمدي ىم٤مل أسمق 

 .ا.هـطمٜمٞمٗم٦م اًمٜمٕمامن سمـ صم٤مسم٧م صدوق وٕمٞمػ احلدي٨م 

ـمٌع دار  423صـ 43جمٚمد  أورده اخلٓمٞم٥م ذم شم٤مريخ سمٖمداد أقول

ـمٌع اعمٙمت٦ٌم اًمًٚمٗمٞم٦م وهق ضمرح همػم ُمٗمن ومال  454اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م وصـ

 يث٧ٌم ظم٤مص٦م ذم طمؼ ُمـ اؾمتٗم٤مو٧م قمداًمتف يم٠ميب طمٜمٞمٗم٦م ريض اهلل قمٜمف.

 يونس بن يزيد الأيلي: -42
سمـ قمدي قمـ يقٟمس سمـ اٟم٘مؾ اعم١مًمػ قمـ شم٤مريخ أيب زرقم٦م ويم٤مُمؾ 

٦م سمـ أيب قمٌداًمرمحـ ويم٤من جمٝمقد أيب سم٤م طمٜمٞمٗم٦م قمٜمد رسمٞمٕمأيزيد ىم٤مل رأي٧م 

 طمٜمٞمٗم٦م أن يٗمٝمؿ ُم٤م ي٘مقل رسمٞمٕم٦م.

أىمقل ي٤م ؾمٌح٤من اهلل أسمق طمٜمٞمٗم٦م اًمذي ىم٤مل ومٞمف احل٤مومظ اًمذهٌل أٟمف أطمد 

أذيمٞم٤مء سمٜمل آدم يريد اًمٕمٌ٘مري أن جيٕمٚمف ُمـ ظمالل هذه اًمرواي٦م سمٚمٞمدًا ٓ 

يًتٓمٞمع ومٝمؿ يمالم ؿمٞمخف رسمٞمٕم٦م وُمـ يّمػ اإلُم٤مم سمذًمؽ يقٟمس سمـ يزيد 

يكم اًمذي هق أطمد شمالُمذة اإلُم٤مم وأظمذيـ قمٜمف يمام ذم قم٘مقد اجلامن إ

وُمـ اًمٌالدة أن ٟمٗمٝمؿ أن يقٟمس سمـ يزيد إيكم ي٠مظمذ اًمٕمٚمؿ وحيٛمؾ اًمرواي٦م 

 قمـ سمٚمٞمد جمٝمقده ومٝمؿ يمالم ؿمٞمخف.

يك وأبو بكر بن عياش: -43  شر
ٟم٘مؾ اعم١مًمػ قمـ اًمْمٕمٗم٤مء ًمٚمٕم٘مٞمكم ىمقل ذيؽ واسمـ قمٞم٤مش يم٤من أسمق 

 ظمّمقُم٤مت ُم٤م يم٤من يٕمرف إٓ سم٤مخلّمقُم٤مت. طمٜمٞمٗم٦م ص٤مطم٥م

وأىمقل ؾمٌؼ أن ذيؽ ُمـ اعمثٜملم قمغم اإلُم٤مم وشم٘مدم ٟم٘مؾ يمالُمف 

قمـ اإلُم٤مم واًمرواة قمٜمف  وؾمٌ٘م٧م اإلؿم٤مرة إمم أن اسمـ قمٞم٤مش ُمـ أظمذيـ

 .ومال شمٖمٗمؾ
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براهيم صاحب أبي حنيفة: -44  أبو يوسف يعقوب بن إ
 سمـ أمحد سمًٜمده ٟم٘مؾ اعم١مًمػ قمـ يمت٤مب اًمًٜم٦م اعمٜمًقب زورًا ًمٕمٌداهلل

إمم أيب يقؾمػ ىم٤مل يم٤من أسمق طمٜمٞمٗم٦م يرى اًمًٞمػ ىمٞمؾ ٕيب يقؾمػ وم٠مٟم٧م 

 ىم٤مل ُمٕم٤مذ اهلل.

 يٙمٗمل ًمٌٓمالن اخلؼم سمٓمالن اعمّمدر اعمٜم٘مقل قمٜمف. أقول

وٟم٘مؾ اعم١مًمػ قمـ شم٤مريخ سمٖمداد ًمٚمخٓمٞم٥م سمًٜمده إمم حمٛمد سمـ ؾمٕمٞمد 

ؾمػ قمـ أسمٞمف ىم٤مل يمٜم٧م ُمع أُمػم اعم١مُمٜملم ُمقؾمك سمجرضم٤من وُمٕمٜم٤م أسمق يق

 .ًمتف قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م وم٘م٤مل ُم٤م شمّمٜمع سمف وىمد ُم٤مت ضمٝمٛمٞم٤مً ٠مومً

ٓ يٙم٤مد يٜم٘ميض قمجٌل ُمـ هذا اًمًخػ اًمذي يٕمٞمِمف اعم١مًمػ  أقول

يتف اأسمق يقؾمػ ص٤مطم٥م أيب طمٜمٞمٗم٦م إول وٟم٤مذ ُمذهٌف وطم٤مُمؾ ر

وأطمرص اًمٜم٤مس قمغم اًمؼم سم٠ميب طمٜمٞمٗم٦م ي٘مقل هذا اًمٙمالم أيـ قم٘مٚمؽ ي٤م ُم٘مٌؾ 

د قمٚمٞمٝم٤م وومْمح٧م ٟمٗمًؽ سم٤مجلٝمؾ ومْمٞمح٦م ًم٘مد أٟمزًم٧م ٟمٗمًؽ ُمٜمزًم٦م ٓ حتً

 ٓ يٜمتٝمل قمقاره٤م قمغم ممر اًمت٤مريخ.

صمؿ أٟم٧م شمٓمٕمـ ذم أيب يقؾمػ أيْم٤ًم وقم٘مدت ومّمال ًمٚمٙمالم ذم أيب 

يقؾمػ ومٙمٞمػ حتت٩م سمف وهق ُمٓمٕمقن قمٜمدك وطم٤مؿم٤مه أن يٙمقن ُمٓمٕمقٟم٤ًم سمؾ 

هق إُم٤مم طمج٦م صم٘م٦م صم٧ٌم وهق ُمـ أسمر اًمٜم٤مس سم٠ميب طمٜمٞمٗم٦م وأقمٔمٛمٝمؿ صمٜم٤مء قمٚمٞمف 

وم٘مٝمف يمٞمػ ٓ وىمد ُم٤مت ًمف وًمد صٖمػم وهق ذم درس  وأطمرصٝمؿ قمغم

اإلُم٤مم إقمٔمؿ ومٚمام سمٚمٖمف ذًمؽ ىم٤مل همًٚمقه ويمٗمٜمقه وصٚمقا قمٚمٞمف ُم٤م يم٤من 

ٕيب يقؾمػ أن يؽمك درؾم٤م ٕيب طمٜمٞمٗم٦م سم٤مًمدٟمٞم٤م وُم٤م ومٞمٝم٤م أُم٤م ًمؽ قم٘مؾ ي٤م 

 ُمدسمر.

وهٙمذا ؾمقد اعم١مًمػ صٗمح٤مت يمت٤مسمف سمذيمر ُمـ ضمرح اإلُم٤مم ورشمٌٝمؿ 

ٓ يث٧ٌم وُم٤مٓ ي٘مٌؾ ومل يٕمرج قمغم أىمقال  قمغم طمروف اعمٕمجؿ وٟم٘مؾ ُم٤م

اعمٕمدًملم ىمّمدًا وص٤مدره٤م ظمٞم٤مٟم٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم وـمٕمٜم٤م ذم يم٤ٌمر أئٛم٦م اًمديـ 

ُم١مًمػ اًمٙمت٤مب ُم٘مٌؾ قمـ ُمٜم٤مىم٥م اإلُم٤مم  قمز وضمؾوهٙمذا سف اهلل 

إقمٔمؿ اًمذي ؿمٝمد ًمف قمٚمامء إُم٦م سم٤مإلُم٤مُم٦م ذم اًمديـ واحلٗمظ واًمٗم٘مف ًمٞمٛمٞمز 
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شمٜمٓمقي قمٚمٞمف صدور ه١مٓء اعمتٕم٤معملم ُمـ اهلل اخلٌٞم٨م ُمـ اًمٓمٞم٥م وئمٝمر ُم٤م 

 طمًد وسمٖمْم٤مء ٕئٛم٦م اًمديـ.

وسمٕمض اًمٜم٤مس ٓ يتح٤مؿمقن ذيمر إئٛم٦م سم٤معمخ٤مزي وحيٌقن إصم٤ٌمت 

اًمٓمٕمقن ذم إئٛم٦م ويرشم٤مطمقن ًمذًمؽ ويِمٞمٕمقن ىم٤مًم٦م اًمًقء ويٓمػمون مه٤م 

ومرطم٤م وُم٤م ذاك إٓ عمرض ذم ـم٤ٌمئٕمٝمؿ وهمرض ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ وهذا ُمـ 

 اخلذٓن واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل.

شمٕمٔمٞمؿ احلرُم٤مت وُمـ ذًمؽ شمٕمٔمٞمؿ  قمز وضمؾوم٤معمقومؼ ُمـ رزىمف اهلل 

أئٛم٦م اًمديـ واًمٕمٚمامء اعمٕمتؼميـ يم٠ميب طمٜمٞمٗم٦م وُم٤مًمؽ واًمِم٤مومٕمل وأمحد 

 وأُمث٤مهلؿ ُمـ أوًمٞم٤مء اهلل اًمّم٤محللم وقم٤ٌمده اعم٘مرسملم.

 ومٜم٠ًمل اهلل اًمتقومٞمؼ وٟمٕمقذ سمف ُمـ اخلذٓن.

احلًد واجلٝمؾ هذا ومل يٙمتػ سم٤مًمٓمٕمـ ذم أيب طمٜمٞمٗم٦م وطمده سمؾ سمٚمغ سمف 

إمم اًمٓمٕمـ ذم أضمؾ ُمِم٤ميخ اإلُم٤مم وهق وم٘مٞمف اًمٙمقوم٦م مح٤مد سمـ أيب ؾمٚمٞمامن 

وأضمؾ شمالُمٞمذ اإلُم٤مم وهق أسمق يقؾمػ يٕم٘مقب اسمـ إسمراهٞمؿ إٟمّم٤مري 

وم٠مطم٧ٌٌم أن أظمتؿ سمذيمر شمرمجتلم هلذيـ اإلُم٤مُملم إومم ٕضمؾ ُمِم٤ميخ 

ُم٦م اعمح٘مؼ يب ؾمٚمٞمامن ٟم٘مٚمتٝم٤م ُمـ شم٘مديؿ اًمٕمالأاإلُم٤مم إقمٔمؿ وهق مح٤مد سمـ 

 أيب اًمقوم٤م إومٖم٤مين ًمٙمت٤مب أصم٤مر عمحٛمد سمـ احلًـ وه٤مك ٟمّمٝم٤م:

 فقيه ال كوفة:
وأُم٤م ؿمٞمخ إُم٤مُمٜم٤م إقمٔمؿ مح٤مد ومٝمق اسمـ أيب ؾمٚمٞمامن ُمًٚمؿ إؿمٕمري 

أسمق إؾمامقمٞمؾ اًمٙمقذم اًمٗم٘مٞمف روى قمـ أٟمس وزيد سمـ وه٥م وؾمٕمٞمد سمـ 

ًـ اعمًٞم٥م وؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم وقمٙمرُم٦م وأيب وائؾ وإسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل واحل

وقمٌداهلل سمـ سمريدة واًمِمٕمٌل وقمٌداًمرمحـ سمـ ؾمٕمد ُمقمم آل قمٛمر وقمٜمف اسمٜمف 

ؾمامقمٞمؾ وقم٤مصؿ إطمقل وؿمٕم٦ٌم واًمثقري ومح٤مد اسمـ ؾمٚمٛم٦م وُمًٕمر سمـ إ

يمدام وهِم٤مم اًمدؾمتقائل وأسمق طمٜمٞمٗم٦م واحلٙمؿ سمـ قمتٞم٦ٌم وإقمٛمش وُمٖمػمة 

وهؿ ُمـ أىمراٟمف ومج٤مقم٦م ىم٤مل أمحد ُم٘م٤مرب ُم٤م روى قمٜمف اًم٘مدُم٤مء ؾمٗمٞم٤من 

٦ٌم )ىمٚم٧م وإُم٤مُمٜم٤م أىمدم ُمٜمٝمام( وىم٤مل أيْم٤م: ؾمامع هِم٤مم ُمٜمف ص٤مًمح وؿمٕم
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يٕمٜمل اسمـ ؾمٚمٛم٦م قمٜمده قمٜمف ختٚمٞمط يمثػم وىم٤مل أيْم٤ًم: يم٤من  ىم٤مل: وًمٙمـ مح٤مداً 

يرُمك سم٤مإلرضم٤مء وهق أصح طمديث٤م ُمـ أيب ُمٕمنم يٕمٜمل زي٤مد سمـ يمٚمٞم٥م وىم٤مل 

ُمٖمػمة: ىمٚم٧م إلسمراهٞمؿ: أن مح٤مدًا ىمٕمد يٗمتل وم٘م٤مل: وُم٤م يٛمٜمٕمف أن يٗمتل وىمد 

ؾم٠مًمٜمل هق وطمده قمام مل شم٠ًمًمقين يمٚمٙمؿ قمـ قمنمه ورواه أسمق طم٤مشمؿ أيْم٤ًم 

قمـ أيب يمديٜم٦م قمـ ُمٖمػمة: )ىمٚم٧م: ويمٗمك سمف ؿمٝم٤مدة جلالًمف( وىم٤مل اسمـ 

َـّ قمكمَّ سمٕمٚمؿ ُمـ مح٤مد وىم٤مل ُمٕمٛمر: ُم٤م رأي٧م أوم٘مف ُمـ  ؿمؼمُم٦م: ُم٤م أطمٌد أَُم

 ُمـ ُمٖمػمة ه١مٓء: اًمزهري ومح٤مد وىمت٤مدة وىم٤مل اًم٘مٓم٤من: مح٤مد أطم٥م إزمَّ 

أسمق طم٤مشمؿ: مح٤مد صدوق ٓ حيت٩م يمذا ىم٤مل اسمـ ُمٕملم وىم٤مل: مح٤مد صم٘م٦م وىم٤مل و

سمحديثف ُمًت٘مٞمؿ ذم اًمٗم٘مف )ىمٚم٧م اطمت٩م سمف ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف ومال سم٠مس إن مل 

حتت٩م سمف( وىم٤مل اًمٕمجكم: يمقذم صم٘م٦م ويم٤من أوم٘مف أصح٤مب إسمراهٞمؿ وىم٤مل داود 

قمدي اًمٓم٤مئل يم٤من ؾمخٞم٤ًم قمغم اًمٓمٕم٤مم ضمقادا سم٤مًمدٟم٤مٟمػم واًمدراهؿ وىم٤مل اسمـ 

ومح٤مد يمثػم اًمرواي٦م ظم٤مص٦م قمـ إسمراهٞمؿ وي٘مع ذم طمديثف أومراد وهمري٥م وهق 

ُمتامؾمؽ ذم احلدي٨م ٓ سم٠مس سمف وىم٤مل أسمق سمٙمر سمـ أيب ؿمٞم٦ٌم: ُم٤مت ؾمٜم٦م 

هـ ىمٚم٧م: ورواه اًمٌخ٤مري قمـ أيب ٟمٕمٞمؿ وىم٤مل اًمٌخ٤مري قمـ همػم أيب 420

هـ وىم٤مل اسمـ ؾمٕمد: يم٤من 449ٟمٕمٞمؿ واسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت: ُم٤مت ؾمٜم٦م 

ذم احلدي٨م واظمتٚمط ذم آظمر أُمره ويم٤من ُمرضمئ٤ًم ويم٤من يمثػم احلدي٨م وٕمٞمٗم٤ًم 

 460صـ 3هـ ج.ا ٠مظمٓمأإذا ىم٤مل سمرأيف أص٤مب وإذا ىم٤مل قمـ همػم إسمراهٞمؿ 

أسمق طم٤مشمؿ ذم اجلرح واًمتٕمديؾ ُمـ هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ُمٚمخّم٤م ىمٚم٧م: روى 

 قمـ قمٌداعمٚمؽ سمـ إي٤مس ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م إسمراهٞمؿ ُمـ ٟم٠ًمل سمٕمدك؟ وم٘م٤مل: مح٤مداً 

قمـ احلٙمؿ ي٘مقل وُمـ ومٞمٝمؿ ُمثؾ مح٤مد؟ يٕمٜمل أهؾ  وروى قمـ ؿمٕم٦ٌم

ؾمح٤مق اًمِمٞم٤ٌمين ىم٤مل: ُم٤م رأي٧م أوم٘مف ُمـ مح٤مد ىمٞمؾ إاًمٙمقوم٦م وروى قمـ أيب 

وٓ اًمِمٕمٌل؟ ىم٤مل وٓ اًمِمٕمٌل وروى قمـ اسمـ إدريس ىم٤مل: ُم٤م ؾمٛمٕم٧م أسم٤م 

إؾمح٤مق اًمِمٞم٤ٌمين ذيمر مح٤مدًا إٓ أصمٜمك قمٚمٞمف وروى قمـ ُمٕمٛمر ىم٤مل: وؾمٛمٕم٧م 

ٓمـ سم٢مسمراهٞمؿ ُمـ احلٙمؿ وروى قمـ قمٌداًمرزاق ؾمٗمٞم٤من ي٘مقل: يم٤من مح٤مد أسم

ىم٤مل ىم٤مل ُمٕمٛمر: ُم٤م رأي٧م ُمثؾ مح٤مد وروى قمـ ؿمٕم٦ٌم يم٤من مح٤مد صدوق 
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ُم٤مم وذم ُمٜم٤مىم٥م اإل 447وص446ص2ق 4هـ ُمٚمخّم٤م ج.ااًمٚم٤ًمن 

: ىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م طملم ؾمئؾ ُمـ أوم٘مف ُمـ رأي٧م؟ 53ص4ُمقومؼ سمـ أمحد ج

وم٘مف ُمـ ضمٕمٗمر سمـ ىم٤مل: ُم٤م رأي٧م أوم٘مف ُمـ مح٤مد وذم رواي٦م أظمرى ُم٤م رأي٧م أ

حمٛمد اًمّم٤مدق وشم٠مويٚمف إن ؿم٤مء اهلل ذم أئٛم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م ويمالُمف ذم مح٤مد 

حيٛمؾ قمغم اإلـمالق ىمٚم٧م وذيمر اإلُم٤مم أسمق حيٞمك زيمري٤م سمـ حيٞمك 

ًمف سم٢مؾمٜم٤مد إمم اًمّمٚم٧م سمـ سمًٓم٤مم ش ُمٜم٤مىم٥م أيب طمٜمٞمٗم٦م»اًمٜمٞم٤ًمسمقري ذم يمت٤مب 

ٟم٤ًمٟم٤م إمخًلم ىم٤مل: يم٤من مح٤مد سمـ أيب ؾمٚمٞمامن يٗمٓمر يمؾ ًمٞمٚم٦م ذم ؿمٝمر رُمْم٤من 

 شن ىم٤ملأ»صمقسم٤ًم وأقمٓم٤مهؿ ُم٤مئ٦م ُم٤مئ٦م إمم  وم٢مذا يم٤من ًمٞمٚم٦م اًمٗمٓمر يم٤ًمهؿ صمقسم٤مً 

وىم٤مل أيْم٤ًم: عم٤م ىمدم أسمق اًمزٟم٤مد اًمٙمقوم٦م قمغم اًمّمدىم٤مت يمٚمؿ رضمؾ مح٤مد سمـ 

ن يٙمٚمؿ ًمف أسم٤م اًمزٟم٤مد ذم رضمؾ يًتٕملم سمف ذم سمٕمض أقمامًمف وم٘م٤مل أأيب ؾمٚمٞمامن 

يّمٞم٥م ُمٕمف؟ ىم٤مل أًمػ  ًمف مح٤مد: يمؿ ي١مُمؾ ص٤مطمٌؽ ُمـ أيب اًمزٟم٤مد أن

درهؿ ىم٤مل وم٘مد أُمرت ًمف سمخٛم٦ًم آٓف درهؿ وٓ أسمذل وضمٝمل ًمف وم٘م٤مل 

ضمزاك اهلل ذيمره اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم شمرمج٦م صٚم٧م سمـ طمٙمٞمؿ ذم رواشمف 

ىمٚم٧م: وذيمر احل٤مومظ أسمق احلًـ اإلسمري ذم يمت٤مب ُمٜم٤مىم٥م  444ص4ق2ج

 اًمِم٤مومٕمل ًمف قمـ اًمِم٤مومٕمل ىم٤مل: وٓ أزال أطم٥م مح٤مد سمـ أيب ؾمٚمٞمامن ًمٌمء

سمٚمٖمٜمل أٟمف يم٤من رايم٤ًٌم قمغم مح٤مر وم٤مٟم٘مٓمع زره ومٛمر قمغم ظمٞم٤مط وم٠مراد أن يٜمزل 

إًمٞمف ًمٞمًقي زره وم٘م٤مل واهلل ٓ ٟمزًم٧م وم٘م٤مم اخلٞم٤مط إًمٞمف ومًقى زره وم٠مدظمؾ 

وأظمرج سة ومٞمٝم٤م دٟم٤مٟمػم ومٜم٤موهل٤م اخلٞم٤مط صمؿ اقمتذر إًمٞمف ُمـ ش ذم يمٛمف»يده 

سم٤مإلرضم٤مء أُم٤م ىمقهلؿ رُمل و 54اهـ ص –ىمٚمتٝم٤م وطمٚمػ أٟمف ٓ يٛمٚمؽ همػمه٤م 

ىمٚم٧م: واًمذى رُمل سمف إرضم٤مء اًمًٜم٦م رُمك سمف أيمثر أئٛم٦م اًمٙمقوم٦م وهمػمه٤م أُم٤م 

إرضم٤مء اًمٌدقم٦م ومحامد إُم٤مم اعمًٚمٛملم سمريء ُمٜمف وأُم٤م ىمقهلؿ: يم٤من إقمٛمش 

ؾمٞمئ اًمرأي ومٞمف ومجرح إىمران سمٕمْمٝمؿ ذم سمٕمض ٓ ي٘مٌؾ وإذا يم٤من ُمثؾ 

ؿمٞمخ  اإلُم٤مم إسمراهٞمؿ ضمٌؾ اًمٕمٚمؿ ؿمٞمخ إقمٛمش وؿمٞمخ وم٘مٝم٤مء اًمٙمقوم٦م سمؾ

وم٘مٝم٤مء اإلؾمالم طمًـ اًمرأي ومٞمف ومامذا وزن رأي إقمٛمش ُمٖمٚمقب اًمٖمٞمظ 

وهق ي٘مقل: وىمد ؾم٠مًمٜمل هق وطمده قمام مل شم٠ًمًمقين يمٚمٙمؿ قمـ قمنمه وُمع 
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هذا مل يره إقمٛمش قمٜمد إسمراهٞمؿ ومامذا قمالج قملم إقمٛمش سمٕمد ذًمؽ؟ 

ىمٚم٧م: وشمٗم٘مف سمحامد أيمثر أئٛم٦م اًمٙمقوم٦م وهمػمه٤م ُمٜمٝمؿ أسمق سمٙمر اًمٜمٝمِمكم وأسمق 

دة واسمـ ؿمؼمُم٦م وذيؽ وُمقؾمك سمـ أيب يمثػم وحمٛمد سمـ ضم٤مسمر اجلٕمٗمل سمر

وأسمق طمّملم وشمٗم٘مف سمف اًمثقري وؿمٕم٦ٌم وُمًٕمر وهمػمهؿ وشمٗم٘مف سمف إُم٤مُمٜم٤م 

وًمزُمف صمامين قمنمة ؾمٜم٦م مل يٗم٤مرىمف طمتك اٟمت٘مؾ إمم رمح٦م اهلل طمتك ص٤مر إُم٤مم 

اًمدٟمٞم٤م ىم٤مل أسمق سمٙمر سمـ قمٞم٤مش يم٤من ه١مٓء اًمثالصم٦م أصح٤مب اًمٗمتٞم٤م طمٌٞم٥م سمـ 

ُمـ اًمتٝمذي٥م  478ص2راضمع شمرمج٦م طمٌٞم٥م ج – صم٤مسم٧م واحلٙمؿ ومح٤مد أيب

أصح٤مب اًمًٜمـ إرسمٕم٦م واًمٌخ٤مري ذم إدب ىمٚم٧م: روى ًمف ُمًٚمؿ و

اعمٗمرد وأظمرج ُمًٚمؿ طمديثف ُم٘مروٟم٤ًم سمٛمٜمّمقر وإقمٛمش قمـ إسمراهٞمؿ ىمٚم٧م 

ومٗم٘مٝمف طمل ذم وٛمـ وم٘مف إُم٤مُمٜم٤م ٓ يٛمقت إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م إن ؿم٤مء اهلل ومرمحف 

رى إسمرار ا ـ هـ وُمـ هذا شمٕمرف ُمٙم٤مٟم٦م هذا اإلُم٤مم  اهلل وريض قمٜمف

 ريض اهلل قمٜمف وأرو٤مه.

سمراهٞمؿ إٟمّم٤مري إ سمـوأُم٤م اًمؽممج٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ومٝمل ٕيب يقؾمػ يٕم٘مقب 

ٟم٘مٚمتٝم٤م ُمـ يمت٤مب احل٤مومظ اسمـ قمٌد اًمؼم رمحف اهلل آٟمت٘م٤مء ُمع شمٕمٚمٞمؼ أيب همدة 

 وه٤مك ٟمّمٝم٤م:

 ذيمر سمٕمض أصح٤مب أيب طمٜمٞمٗم٦م واخلؼم قمٜمٝمؿ:

 وهلؿ وأقمالهؿ ذيمرا: أسمق يقؾمػ اًم٘م٤ميض.وم٠م -4

وهق يٕم٘مقب سمـ إسمراهٞمؿ سمـ طمٌٞم٥م سمـ ظمٜمٞمس سمـ ؾمٕمد سمـ طمٌت٦م 

إٟمّم٤مري وؾمٕمد سمـ طمٌت٦م يٕمرف سم٠مُمف ذم إٟمّم٤مر وأُمف طمٌت٦م سمٜم٧م ُم٤مًمؽ 

ُمـ سمٜمل قمٛمرو سمـ قمقف وهق ؾمٕمد سمـ قمقف سمـ سمحػم
(465)

سمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ  

                                                           

: ؾمٕمد سمـ سمحػم سمـ 62:4ش شمٌّمػم اعمٜمتٌف»ىم٤مل اسمـ طمجر ذم  (465)

ُمٕم٤موي٦م ًمف صح٦ٌم سم٤محل٤مء اعمٝمٛمٚم٦م اعمٗمتقطم٦م وىم٤مل اسمـ ؾمٕمد: هق سم٤مجلٞمؿ اٟمتٝمك 

ش ؾمتٞمٕم٤مبآ»ضم٤مء ذم ومٞمٙمقن سمجػم سمْمؿ اًم٤ٌمء وومتح اجلٞمؿ ُمّمٖمرًا وسمف 



500 

 

 صح٦ٌم.ؾمٚمٛمك سمـ سمجٞمٚم٦م طمٚمٞمػ ًمٌٜمل قمٛمرو سمـ قمقف إٟمّم٤مري ًمف 

وُمـ طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمٌداهلل ىم٤مل: ٟمٔمر اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمًالم إمم ؾمٕمد 

سمـ طمٌت٦م يقم اخلٜمدق ي٘م٤مشمؾ ىمت٤مًٓ ؿمديدًا وهق طمدي٨م اًمًـ ومدقم٤مه وم٘م٤مل ًمف: 

ُمـ أٟم٧م ي٤م ومتك؟ ىم٤مل: ؾمٕمد سمـ طمٌت٦م وم٘م٤مل ًمف اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمًالم: )أؾمٕمد اهلل 

 ضمدك اىمؽمب ُمٜمل( وم٤مىمؽمب ُمٜمف ومٛمًح قمغم رأؾمف.

صٖمػما ومٛمًح قمغم ط ٙمٚمٌل أن أُمف أشم٧م سمف إمم اًمٜمٌل وذيمر اسمـ اًم

 رأؾمف ودقم٤م ًمف.

وذيمر اسمـ اًمٙمٚمٌل أيْم٤م أن ظمٜمٞمس سمـ ؾمٕمد سمـ طمٌت٦م ضمد أيب يقؾمػ 

إًمٞمف شمٜم٥ًم رطم٦ٌم ظمٜمٞمس سم٤مًمٙمقوم٦م وي٘م٤مل هل٤م سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م: ضمٝم٤مر ؾمقج 

وشمٗمًػمه٤م سم٤مًمٕمرسمٞم٦م: رطم٦ٌم ُمرسمٕم٦م شمٗمؽمق ُمٜمٝم٤م أرسمٕم٦م ـمرق شمٜم٥ًم إمم ظمٜمٞمس 

يمت٤مب اًمّمح٤مسم٦م »٘مّمٞمٜم٤م ظمؼم ضمده ؾمٕمد سمـ طمٌت٦م ذم ضمد أيب يقؾمػ وىمد شم

ش
(466)

. 

محد سمـ حمٛمد سمـ أمحد ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م أمحد سمـ اًمٗمْمؾ سمـ أأظمؼمٟم٤م 

اًمٕم٤ٌمس ىم٤مل: أظمؼمٟم٤م حمٛمد سمـ ضمرير اًمٓمؼمي ىم٤مل: يم٤من أسمق يقؾمػ يٕم٘مقب 

سمـ إسمراهٞمؿ اًم٘م٤ميض وم٘مٞمٝم٤م قم٤معم٤ًم طم٤مومٔم٤ًم ذيمر أٟمف يم٤من يٕمرف سمحٗمظ احلدي٨م 

عمحدث ومٞمحٗمظ مخًلم وؾمتلم طمديث٤م صمؿ ي٘مقم وأٟمف يم٤من حيي جمٚمس ا

 ومٞمٛمٚمٞمٝم٤م قمغم اًمٜم٤مس ويم٤من يمثػم احلدي٨م.

ويم٤من ىمد ضم٤مًمس حمٛمد سمـ قمٌداًمرمحـ سمـ أيب ًمٞمغم صمؿ ضم٤مًمس أسم٤م 

طمٜمٞمٗم٦م ويم٤من اًمٖم٤مًم٥م قمٚمٞمف ُمذه٥م أيب طمٜمٞمٗم٦م ويم٤من رسمام ظم٤مًمٗمف أطمٞم٤مٟم٤ًم ذم 

 اعم٠ًمًم٦م سمٕمد اعم٠ًمًم٦م.

 

                                                                                                                                        

 470:8ش م اًمٜمٌالءؾمػم أقمال»وش دمريد اؾمامء اًمّمح٤مسم٦م»وش اإلص٤مسم٦م»و=

 .وٟمًخ٦م ك

 .54:2ش ؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مبآ»يٕمٜمل يمت٤مسمف اعمًٛمك  (466)
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ىم٤مل: يم٤من أسمق  وذيمر قمـ أيب ؾمٗمٞم٤من احلٛمػمي قمـ قمكم سمـ طمرُم٦م

 يقؾمػ اًم٘م٤ميض ي٘مقل ذم دسمر يمؾ صالة: اًمٚمٝمؿ اهمٗمر زم وٕيب طمٜمٞمٗم٦م.

ىم٤مل أسمق قمٛمر: يم٤من أسمق يقؾمػ ىم٤ميض اًم٘مْم٤مة ىم٣م ًمثالصم٦م ُمـ اخلٚمٗم٤مء 

وزم اًم٘مْم٤مء ذم سمٕمض أي٤مم اعمٝمدي صمؿ ًمٚمٝم٤مدي صمؿ ًمٚمرؿمٞمد ويم٤من اًمرؿمٞمد 

 يٙمرُمف وجيٚمف ويم٤من قمٜمده طمٔمٞم٤ًم ُمٙمٞمٜم٤ًم.

ر ُمـ ؾمٜم٦م اصمٜمتلم وصمامٟملم وُمئ٦م وىم٤مل حمٛمد ويم٤مٟم٧م ووم٤مشمف ذم رسمٞمع أظم

سمـ ؾمٕمد يم٤مشم٥م اًمقاىمدي: شمقذم أسمق يقؾمػ اًم٘م٤ميض ص٤مطم٥م أيب طمٜمٞمٗم٦م ذم 

 رسمٞمع إول خلٛمس سم٘ملم ُمٜمف.

ىم٤مل اًمٓمؼمي: وحت٤مُمك طمديثف ىمقم ُمـ أهؾ احلدي٨م ُمـ أضمؾ همٚم٦ٌم 

اًمرأي قمٚمٞمف وشمٗمريٕمف اًمٗمروع واعم٤ًمئؾ ذم إطمٙم٤مم ُمع صح٦ٌم اًمًٚمٓم٤من 

 وشم٘مٚمده اًم٘مْم٤مء.

ىم٤مل أسمق قمٛمر: يم٤من حيٞمك سمـ ُمٕملم يثٜمل قمٚمٞمف ويقصم٘مف
(467)

وأُم٤م ؾم٤مئر  

أهؾ احلدي٨م ومٝمؿ يم٤مٕقمداء ٕيب طمٜمٞمٗم٦م وأصح٤مسمف
(468)

. 

                                                           

ش اخلراج»٘مف قمغم يمت٤مب ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م اًمِمٞمخ أمحد ؿم٤ميمر ذم شمٕمٚمٞم (467)

قمٜمد اًمٙمالم قمغم طمدي٨م ًمٚم٘م٤ميض أسمق يقؾمػ قمـ  84دم ص ًمٞمحٞمك سمـ آ

٤مي٦م هِم٤مم سمـ قمروة قمـ أسمٞمف قمـ قم٤مئِم٦م ُمرومققم٤م ُم٤م ٟمّمف: إؾمٜم٤مده صحٞمح هم

ذم اًمّمح٦م وم٢من أسم٤م يقؾمػ ُمـ صم٘م٤مت أئٛم٦م اعمًٚمٛملم وصم٘مف اًمٜم٤ًمئل واسمـ 

 .ُم٤مم اجلرح واًمتٕمديؾ وىمد قم٤مذه وص٤مطمٌفإطم٤ٌمن. ىمٚم٧م: واسمـ ُمٕملم 

يٕمٜمل سم٠مصح٤مسمف: ُمـ يم٤من قمغم ُمذهٌف ذم طمٞم٤مشمف أو سمٕمد ووم٤مشمف وًمق  (468)

سمدهر ـمقيؾ وأذيمر هٜم٤م سمٕمض اًمٜمامذج ُمـ اعمحدصملم اًمث٘م٤مت أو اعمقصم٘ملم 

 :٤مهلؿ اجلرح واًمتْمٕمٞمػ سم٥ًٌم أهنؿ ُمـ أهؾ اًمرأياًمذيـ ٟم

ذم شمرمج٦م اًم٘م٤ميض  46:7ًمٚمخٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي ش شم٤مريخ سمٖمداد»ضم٤مء ذم  4

أؾمد سمـ قمٛمرو اًمٌجكم اًمٙمقذم ُمـ أصح٤مب أيب طمٜمٞمٗم٦م وُمـ شمالُمذشمف: ىم٤مل 

أسمق اًمٕم٤ٌمس حمٛمد سمـ يٕم٘مقب إصؿ ؾمٛمٕم٧م قمٌداهلل سمـ أمحد سمـ طمٜمٌؾ 
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وم٘م٤مل: يم٤من صدوىم٤ًم وأسمق يقؾمػ ي٘مقل: ؾم٠مًم٧م أيب قمـ أؾمد سمـ قمٛمرو 

صدوق ًمٙمـ أصح٤مب أيب طمٜمٞمٗم٦م يٜمٌٖمل أن ٓ يروى قمٜمٝمؿ رء !! وىم٤مل 

أسمق قمٌٞمد أضمري: ؾم٠مًم٧م أسم٤م داود قمٜمف وم٘م٤مل: ص٤مطم٥م رأي وهق ذم ٟمٗمًف 

 ًمٞمس سمف سم٠مس.

 اًمٌجكم يمقذم ص٤مطم٥م رأي وٕمٞمػ. وىم٤مل اًمٌخ٤مري: أؾمد سمـ قمٛمر

ذم شمرمج٦م اًم٘م٤ميض  464:2ًمٚمح٤مومظ اسمـ طمجر ش هدي اًم٤ًمري»وضم٤مء ذم  2

حمٛمد سمـ قمٌداهلل سمـ اعمثٜمك إٟمّم٤مري اًمٌٍمي اًمذي روى ًمف اجلامقم٦م ذم 

اًمٙمت٥م اًمًت٦م ُم٤م يكم: ُمـ ىمدُم٤مء ؿمٞمقخ اًمٌخ٤مري صم٘م٦م وصم٘مف اسمـ ُمٕملم وهمػمه 

وىم٤مل أمحد: ُم٤م يْمٕمٗمف قمٜمد أهؾ احلدي٨م إٓ اًمٜمٔمر ذم اًمرأي وىم٤مل أسمق 

ؾمٚمٞمامن سمـ داود اهل٤مؿمٛمل طم٤مشمؿ: مل أر ُمـ إئٛم٦م إٓ صمالصم٦م أمحد سمـ طمٜمٌؾ و

 =      وإٟمّم٤مري اٟمتٝمك.

سمٕمده: وهذا  424ص ش ىمقاقمد ذم قمٚمقم احلدي٨م»ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م اًمتٝم٤مٟمقي ذم 

 ُمـ شمالُمذة أيب طمٜمٞمٗم٦م.

 وٓ قمٞم٥م ومٞمٝمؿ همػم أن ؾمٞمقومٝمؿ

 
 مهـ ومٚمقل ُمـ ىمراع اًمٙمت٤مئ٥م

ذم شمرمج٦م  470:2ش هدي اًم٤ًمري»يْم٤م ذم أوىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر  3 

 اعمخزوُمل اعمدين صمؿ اًمٙمقذم اًمذي روى ًمف اجلامقم٦م أيْم٤م ُم٤م اًمقًمٞمد سمـ يمثػم

يكم: ىم٤مل اًم٤ًمضمل: ىمد يم٤من صم٘م٦ًم صمٌت٤ًم حيت٩م سمحديثف مل يْمٕمٗمف أطمد إٟمام قم٤مسمقا 

 قمٚمٞمف اًمرأي.

ذم شمرمج٦م أيب ُمٓمٞمع اًمٌٚمخل  574:4ًمٚمذهٌل ش ُمٞمزان اإلقمتدال»وضم٤مء ذم  4

٤مطم٥م احلٙمؿ سمـ قمٌداهلل ص٤مطم٥م أيب طمٜمٞمٗم٦م: ىم٤مل اًمٌخ٤مري: وٕمٞمػ ص

رأي وىم٤مل اسمـ طم٤ٌمن: يم٤من ُمـ رؤؾم٤مء اعمرضمئ٦م ممـ يٌٖمض اًمًٜم٦م ! 

وُمٜمتحٚمٞمٝم٤م !! ىم٤مل اًمذهٌل سمٕمد هذا: ويم٤من أسمق ُمٓمٞمع ىم٤ميض سمٚمخ وشمٗم٘مف سمف 

أهؾ شمٚمؽ اًمدي٤مر ويم٤من سمّمػمًا سم٤مًمرأي قمالُم٦م يمٌػم اًمِم٤من وًمٙمٜمف واٍه ذم 

 وٌط إصمر ويم٤من اسمـ اعم٤ٌمرك يٕمٔمٛمف وجيٚمف ًمديٜمف وقمٚمٛمف.
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ذم شمرمج٦م أمحد سمـ إزهر اًمٌٚمخل:  43:4ش ذي٥م اًمتٝمذي٥مهت»وضم٤مء ذم  5

ذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم اًمث٘م٤مت وىم٤مل: يم٤من يٜمتحؾ ُمذه٥م أهؾ اًمرأي خيٓمئ 

 .وخي٤مًمػ

ذم شمرمج٦م ُمٕمغم سمـ ُمٜمّمقر اًمرازي  670:2ًمٚمذهٌل ش اعمٖمٜمل»وضم٤مء ذم  6

اًمذي روى ًمف اجلامقم٦م: إُم٤مم ُمِمٝمقر ُمقصمؼ ىم٤مل أسمق داود: يم٤من أمحد ٓ 

ي وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ: ىمٞمؾ ٕمحد: يمٞمػ مل شمٙمت٥م قمٜمف ؟ ىم٤مل: يروي قمٜمف ًمٚمرأ

يم٤من يٙمت٥م اًمنموط ُمـ يمتٌٝم٤م مل خيؾ أن يٙمذب ! اٟمتٝمك. وىمد وصم٘مف اسمـ 

هتذي٥م »اعمديٜمل واسمـ ُمٕملم وأسمق طم٤مشمؿ وهمػمهؿ وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم 

ذم آظمر شمرمجتف: ىم٤مل أمحد سمـ طمٜمٌؾ: ُمٕمغم سمـ ُمٜمّمقر  240:40»اًمتٝمذي٥م 

 يب يقؾمػ وحمٛمد وُمـ صم٘م٤مهتؿ ذم اًمٜم٘مؾ واًمرواي٦م.ُمـ يم٤ٌمر أصح٤مب أ

ذم شمرمج٦م أيب ُمّمٕم٥م أمحد سمـ أيب  20:4ش هتذي٥م اًمتٝمذي٥م»وضم٤مء ذم  7

ش: اعمٞمزان»سمٙمر اًمزهري اعمدين اًمذي روى ًمف اجلامقم٦م ُم٤م يكم: ىم٤مل ص٤مطم٥م 

محد ٓ شمٙمت٥م قمـ أيب أصم٘م٦م طمج٦م ُم٤م أدري ُم٤م ُمٕمٜمك ىمقل أيب ظمٞمثٛم٦م ٓسمٜمف 

تٝمك. وحيتٛمؾ أن يٙمقن ُمراد أيب ظمٞمثٛم٦م ُمّمٕم٥م وايمت٥م قمٛمـ ؿمئ٧م اٟم

يمث٤مره ُمـ اًمٗمتقى سم٤مًمرأي اٟمتٝمك. وىم٤مل احل٤مومظ اسمـ إدظمقًمف ذم اًم٘مْم٤مء أو 

 ذم شمرمجتف: قم٤مسمف أسمق ظمٞمثٛم٦م ًمٚمٗمتقى سم٤مًمرأي.ش اًمت٘مري٥م»طمجر ذم 

ذم شمرمج٦م رسمٞمٕم٦م سمـ أيب قمٌداًمرمحـ  259:3ش هتذي٥م اًمتٝمذي٥م»وضم٤مء ذم  8

٦م اًمرأي اًمذي روى ًمف اجلامقم٦م: روى ومروخ اعمدين اعمِمٝمقر اعمٕمروف سمرسمٞمٕم

قمٜمف ُم٤مًمؽ وؿمٕم٦ٌم واًمًٗمٞم٤مٟم٤من... وىم٤مل يٕم٘مقب سمـ ؿمٞم٦ٌم: صم٘م٦م صم٧ٌم أطمد 

ُمٗمتل اعمديٜم٦م وىم٤مل اسمـ ؾمٕمد: صم٘م٦م يمثػم احلدي٨م ويم٤مٟمقا يت٘مقٟمف عمقوع اًمرأي 

 اٟمتٝمك.

 يمتٗمل مهذا اًم٘مدر.٠موم ضمداً  وإُمثٚم٦م همػم هذه يمثػمة ضمداً 

زهؿ اًمراوي اًمث٘م٦م سم٠مٟمف ُمـ أهؾ وم٠مٟم٧م شمرى ذم هذه إُمثٚم٦م اًم٘مٚمٞمٚم٦م همٛم

اًمرأي ومٝمذا ذم ٟمٔمرهؿ ؾم٥ٌم ُمـ أؾم٤ٌمب اًم٘مدح واجلرح ! ٓسمد ُمـ ذيمره 
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طمتك ذم اًمث٘م٦م أو احلج٦م ! سمؾ قمدَّ اسمـ طم٤ٌمن: اًمٕمٛمؾ سم٤مًمرأي ٟمحٚم٦م ُمـ اًمٜمحؾ 

وم٤مىمرأ ُم٤م شمرى  5! يمام شم٘مدم ذم شمرمج٦م أمحد سمـ إزهر اًمٌٚمخل سمرىمؿ 

 وأقمج٥م.

اجلرح »ٛمل رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم يمت٤مسمف ىم٤مل اًمٕمالُم٦م مج٤مل اًمديـ اًم٘م٤مؾم

وىمد دم٤مرم أرسم٤مب اًمّمح٤مح اًمرواي٦م قمـ أهؾ اًمرأي ومال  24ص ش واًمتٕمديؾ

 ؾماًم هلؿ ذم ؾمٜمد ُمـ يمت٥م اًمّمح٤مح أو اعم٤ًمٟمٞمد أو اًمًٜمـ.اشمٙم٤مد دمد 

وإن يمٜم٧م أقمد ذًمؽ ذم اًمٌٕمض شمٕمّم٤ًٌم إذ يرى اعمٜمّمػ قمٜمد هذا اًمٌٕمض 

 ويًتٗم٤مد ُمـ قم٘مٚمف وقمٚمٛمف. ُمـ اًمٕمٚمؿ واًمٗم٘مف ُم٤م جيدر أن يتحٛمؾ قمٜمف

وًمٙمـ ًمٙمؾ دوًم٦م ُمـ دول اًمٕمٚمؿ ؾمٚمٓم٦م وقمّم٦ٌم ذات قمّمٌٞم٦م شمًٕمك ذم 

اًم٘مْم٤مء قمغم ُمـ ٓ يقاوم٘مٝم٤م وٓ ي٘مٚمده٤م ذم مجٞمع ُمآشمٞمٝم٤م وشمًتٕمٛمؾ ذم ؾمٌٞمؾ 

ذًمؽ يمؾ ُم٤م ىمدر هل٤م ُمـ ُمًتٓم٤مقمٝم٤م يمام قمرف ذًمؽ ُمـ ؾمؼم ـمٌ٘م٤مت دول 

 اًمٕمٚمؿ وُمٔم٤مهر ُم٤م أوشمٞمتف ُمـ ؾمٚمٓم٤من وىمقة.

ض اعمحدصملم شمراضمؿ ٕئٛم٦م أهؾ اًمرأي خيجؾ اعمرء ُمـ وًم٘مد وضمد ًمٌٕم

ٓ خت٤مًمػ اعمنمب قمغم شمقهؿ إىمراءهت٤م ! ومْماًل قمـ شمدويٜمٝم٤م ! وُم٤م اًم٥ًٌم 

اًمتخ٤مًمػ ورومض اًمٜمٔمر ذم اعمآظمذ واعمدارك اًمتل ىمد يٙمقن ُمٕمٝمؿ احلؼ ذم 

اًمذه٤مب إًمٞمٝم٤م وم٢من احلؼ يًتحٞمؾ أن يٙمقن وىمٗم٤ًم قمغم ومئ٦م ُمٕمٞمٜم٦م دون همػمه٤م 

 ؼ ذم اعمدارك هم٤مي٦م اًمتدىمٞمؼ صمؿ طمٙمؿ سمٕمد.واعمٜمّمػ ُمـ دىم

وقمٚمؼ اًم٘م٤مؾمٛمل قمغم ىمقًمف: وىمد دم٤مرم أرسم٤مب اًمّمح٤مح اًمرواي٦م قمـ أهؾ 

اًمرأي سم٘مقًمف: يم٤مإلُم٤مم أيب يقؾمػ ، واإلُم٤مم حمٛمد سمـ احلًـ وم٘مد ًمٞمٜمٝمام 

وًمٕمٛمري مل يٜمّمٗمقمه٤م ومه٤م ش ُمٞمزان اإلقمتدال»أهؾ احلدي٨م ! يمام شمرى ذم 

ِمٝمد سمًٕم٦م قمٚمٛمٝمام وشمٌحرمه٤م سمؾ سمت٘مدُمٝمام اًمٌحران اًمزاظمران وآصم٤مرمه٤م شم

وُمقـم٠م »ٕيب يقؾمػ ش اخلراج»قمغم يمثػم ُمـ احلٗم٤مظ وٟم٤مهٞمؽ يمت٤مب 

 ش.اإلُم٤مم حمٛمد
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وه٤مك ُم٤م يمتٌف اعمحدث اًمتٝم٤مٟمقي قمـ أيب يقؾمػ ذم يمت٤مسمف ىمقاقمد ذم 

 قمٚمؿ احلدي٨م ُمع شمٕمٚمٞمؼ أيب همدة.
 

 ترجمة الإمام الثاني أبي يوسف:
 ىمقاقمد ذم قمٚمقم احلدي٨م. ًمٚمٕمالُم٦م فمٗمر اًمتٝم٤مٟمقي ذم يمت٤مسمف

اًم٘مْم٤مة ذم اإلؾمالم طم٤مومظ هق أول أصح٤مب اإلُم٤مم وأضمٚمٝمؿ ىم٤ميض 

شمٌع اًم٘مقم ًمف أسمق يقؾمػ يٕم٘مقب سمـ إسمراهٞمؿ سمـ طمٌٞم٥م سمـ أاحلدي٨م و

ٟمّم٤مريظمٜمٞمس سمـ ؾمٕمد سمـ طمٌت٦م إ
(469)

وهق أول ُمـ دقمل سم٘م٤ميض اًم٘مْم٤مة  

نمه٤م ذم اإلؾمالم وأول ُمـ ووع اًمٙمت٥م ذم أصقل اًمٗم٘مف وأُمغم اعم٤ًمئؾ وٟم

ا.هـوسم٨م قمٚمؿ أيب طمٜمٞمٗم٦م ذم أىمٓم٤مر إرض 
(470) . 

 

                                                                                                                                        

ٟمٕمؿ يم٤من وًمع ضم٤مُمٕمل اًمًٜم٦م سمٛمـ ـمقف اًمٌالد واؿمتٝمر سم٤محلٗمظ =

واًمتخّمص سمٕمٚمؿ اًمًٜم٦م ومجٕمٝم٤م وقمٚمامء اًمرأي مل يِمتٝمروا سمذًمؽ وىمد 

ر ! وإن يم٤من هلؿ ُمروي٤مت ُمًٜمدة أؿمٞمع قمٜمٝمؿ أهنؿ حيٙمٛمقن اًمرأي ذم إصم

ُمٕمرووم٦م ريض اهلل قمـ اجلٛمٞمع وطمنمٟم٤م وإي٤مهؿ ُمع اًمذيـ أٟمٕمؿ اهلل قمٚمٞمٝمؿ 

يب يقؾمػ اًم٘م٤ميض أطمًـ اًمت٘م٤ميض ذم ؾمػمة اإلُم٤مم »اٟمتٝمك. واٟمٔمر يمت٤مب 

يمالمه٤م »سمٚمقغ إُم٤مين ذم ؾمػمة اإلُم٤مم حمٛمد سمـ احلًـ اًمِمٞم٤ٌمين »ويمت٤مب »

ٕم٤ممم ومٝمام هم٤مي٦م ذم ُمقوققمٝمام وشمرمج٦م ًمِمٞمخٜم٤م اإلُم٤مم اًمٙمقصمري رمحف اهلل شم

 هذيـ اإلُم٤مُملم اجلٚمٞمٚملم ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمام.

ش شمذيمرة احلٗم٤مظ»هـ يمام ذم 482هـ وشمقذم ؾمٜم٦م 443وًمد ؾمٜم٦م   (469)

 .293:4ًمٚمذهٌل 

ٓسمـ ش شم٤مج اًمؽماضمؿ»شمٕمٚمٞم٘م٤ًم قمـ  224:2ش اجلقاهر اعمْمٞم٦م»ُمـ   (470)

 .ىمٓمٚمقسمٖم٤م
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ششمذيمرة احلٗم٤مظ »ذيمره اًمذهٌل ذم 
ووصٗمف سم٤مإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م وم٘مٞمف  (474)

ؾمح٤مق اًمِمٞم٤ٌمين وقمٓم٤مء سمـ اًم٤ًمئ٥م إاًمٕمراىملم ؾمٛمع هِم٤مم سمـ قمروة وأسم٤م 

وـمٌ٘متٝمؿ وقمٜمف حمٛمد سمـ احلًـ اًمٗم٘مٞمف وأمحد سمـ طمٜمٌؾ
وسمنم سمـ  (472)

اًمقًمٞمد
(473)

وحيٞمك سمـ ُمٕملم 
(474)

وقمكم سمـ اجلٕمد 
(475)

وظمٚمؼ ؾمقاهؿ. ىم٤مل  

اعمزين: أسمق يقؾمػ أشمٌع اًم٘مقم ًمٚمحدي٨م وىم٤مل أمحد: يم٤من ُمٜمّمٗم٤ًم ذم 

احلدي٨م
(476)

وقمـ اسمـ ُمٕملم ىم٤مل ًمٞمس ذم أصح٤مب اًمرأي أيمثر طمديث٤م وٓ  

  ا.هـأصم٧ٌم ُمـ أيب يقؾمػ 

وىم٤مل قمٛمرو اًمٜم٤مىمد: يم٤من ص٤مطم٥م ؾمٜم٦م وىم٤مل أسمق طم٤مشمؿ: يٙمت٥م طمديثف 

ىمٚم٧م ًمٞمزيد سمـ ه٤مرون وىم٤مل حمٛمقد سمـ همٞمالن:
(477)

ُم٤م شم٘مقل ذم أيب : 

روي قمٜمف وىم٤مل اسمـ قمدي: ًمٞمس ذم أصح٤مب اًمرأي أيقؾمػ؟ وم٘م٤مل: أٟم٤م 

أيمثر طمديث٤م ُمٜمف ويمثػمًا ُم٤م خي٤مًمػ أصح٤مسمف ويتٌع إصمر وإذا روى قمـ صم٘م٦م 

اًمث٘م٤مت وىم٤مل: يم٤من ؿمٞمخ٤ًم »وروى قمٜمف صم٘م٦م ومال سم٠مس وذيمره اسمـ طم٤ٌمن ذم 

ا.هـُمت٘مٜم٤م 
(478)

. 

ذم صم٘م٤مت أصح٤مب أيب طمٜمٞمٗم٦م وم٘م٤مل: أسمق يقؾمػ وذيمره اًمٜم٤ًمئل 

ومل خيتٚمػ حيٞمك سمـ ُمٕملم ش: إٟم٤ًمب»وىم٤مل اًمًٛمٕم٤مين ذم  ا.هـاًم٘م٤ميض صم٘م٦م 

وأمحد سمـ طمٜمٌؾ وقمكم سمـ اعمديٜمل ذم صم٘متف ذم اًمٜم٘مؾ ومل يت٘مدُمف أطمد ذم زُم٤مٟمف 

                                                           

(474)  292:1. 

 ش.ش»اإلُم٤مم اعمجتٝمد   (472)

 ش.ش»اًم٘م٤ميض اًمث٘م٦م   (473)

 ش.ش»إُم٤مم أهؾ اًمٜم٘مد   (474)

 ش.ش»ؿمٞمخ اًمٌخ٤مري   (475)

 وىم٤مل أمحد سمـ طمٜمٌؾ: صدوق. 285:4ًمٚمذهٌل ش اًمٕمؼم»وذم   (476)

 ش.ش»طم٤مومظ إُم٤مم طمج٦م   (477)

 .300:6ٓسمـ طمجر ش ًم٤ًمن اعمٞمزان»ُمـ   (478)
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 .  ا.هـويم٤من اًمٜمٝم٤مي٦م ذم اًمٕمٚمؿ واحلٙمؿ واًمري٤مؾم٦م واًم٘مدر 

شاجلقهر اًمٜم٘مل»ذم يْم٤م يمام أوىمد وصم٘مف اًمٌٞمٝم٘مل 
وروى قمـ أمحد  (479)

سمـ طمٜمٌؾ أٟمف ىم٤مل: إذا يم٤من ذم اعم٠ًمًم٦م ىمقل صمالصم٦م مل شمًٛمع خم٤مًمٗمتٝمؿ وم٘مٞمؾ ًمف: 

ُمـ هؿ؟ ىم٤مل: أسمق طمٜمٞمٗم٦م وأسمق يقؾمػ وحمٛمد سمـ احلًـ وم٠مسمق طمٜمٞمٗم٦م 

أسمٍمهؿ سم٤مًم٘مٞم٤مس وأسمق يقؾمػ أسمٍم اًمٜم٤مس سم٤مٔصم٤مر وحمٛمد أسمٍم اًمٜم٤مس 

ا.هـسم٤مًمٕمرسمٞم٦م 
(480)  

ىم٤مل حيٞمك سمـ ُمٕملم: ىمد يمتٌٜم٤م قمٜمف أطم٤مدي٨م وىم٤مل وىم٤مل اخلٓمٞم٥م: 

اًمٕم٤ٌمس: ؾمٛمٕم٧م أمحد سمـ طمٜمٌؾ ي٘مقل: أول ُم٤م ـمٚم٧ٌم احلدي٨م ذه٧ٌم إمم 

أيب يقؾمػ اًم٘م٤ميض صمؿ ـمٚم٧ٌم سمٕمد ويمتٌٜم٤م قمـ اًمٜم٤مس
(484)

. 

وذيمر اًمٖمزٟمقي قمـ هالل أٟمف يم٤من حيٗمظ اًمتٗمًػم واحلدي٨م وأي٤مم 

اًمٕمرب ويم٤من أىمؾ قمٚمقُمف اًمٗم٘مف
(482)

ػ ىم٤مل ىمٚم٧م قم٤مصؿ سمـ يقؾموروى قمـ  

ضمتٛمع اًمٜم٤مس قمغم أٟمف ٓ يت٘مدُمؽ ذم اًمٕمٚمؿ أطمد وم٘م٤مل ُم٤م إيب يقؾمػ 

ا.هـقمٚمٛمل قمٜمد قمٚمؿ اإلُم٤مم إٓ يمٜمٝمر صٖمػم ذم ضم٤مٟم٥م اًمٗمرات 
(483)  

                                                           

ىم٤مل  384:4ذم سم٤مب ُمـ روى اًمٜمٝمل قمـ إذان ىمٌؾ اًمقىم٧م   (479)

ومٞمف: أسمق يقؾمػ ىمد وصم٘مف اًمٌٞمٝم٘مل ذم »اجلقهر اًمٜم٘مل »طم٥م اعم٤مرديٜمل ص٤م

اٟمتٝمك. وىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل ومٞمف:  347:4سم٤مب اعمًتح٤مو٦م شمٖمًؾ قمٜمٝم٤م أصمر اًمدم 

 وأسمق يقؾمػ صم٘م٦م.

 ش.إٟم٤ًمب»ٟم٘مال قمـ 30ص ش اًمتٕمٚمٞمؼ اعمٛمجد»ُمـ   (480)

 .579:2ش ضم٤مُمع اعم٤ًمٟمٞمد»ُمـ   (484)

و  470ص ش ٟمٞم٥ماًمت٠م»قمٚمؼ ؿمٞمخٜم٤م اًمٙمقصمري رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم   (482)

سم٘مقًمف: يٕمٜمل ش ويم٤من أىمؾ قمٚمقُمف اًمٗم٘مف»قمغم  45ص ش طمًـ اًمت٘م٤ميض»

ووم٘مٝمف يمام يٕمٚمٛمف احل٤مض واًم٤ٌمدي وىم٤مل حيٞمك سمـ ظم٤مًمد ذم رواي٦م اًمذهٌل 

 ىمدم قمٚمٞمٜم٤م أسمق يقؾمػ وأىمؾ ُم٤م ومٞمف اًمٗم٘مف وىمد ُمأل سمٗم٘مٝمف ُم٤م سملم اخل٤موم٘ملم.

 .523:2ش اجلقاهر اعمْمٞم٦مش »ًمٚم٘م٤مري ذم آظمرش »اعمٜم٤مىم٥م»ُمـ   (483)
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ومل يٙمتػ اعم١مًمػ سم٤مًمٓمٕمـ ذم مح٤مد سمـ أيب ؾمٚمٞمامن ٕٟمف ؿمٞمخ اإلُم٤مم 

ومح٥ًم وٓ سم٤مًمٓمٕمـ ذم أيب يقؾمػ ٕٟمف شمٚمٛمٞمذ اإلُم٤مم ومح٥ًم سمؾ ذع 

ٟمف داومع قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م ذم شمٕمٚمٞم٘مف اًمٕمالُم٦م قمٌداًمرمحـ اعمٕمٚمٛمل ٕذم  يٓمٕمـ

 قمغم اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم ًمٚمٌخ٤مري.

وـمٕمـ ذم ُمًٗمر سمـ همرم اهلل اًمدُمٞمٜمل اًمذي أًمػ رؾم٤مًم٦م ذم ُمٕمٜمك 

ؾمٙمتقا قمٜمف ٕٟمف داومع قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م وـمٕمـ ذم حمٛمد اًم٘محٓم٤من ٕٟمف داومع 

ًا ًمٕمٌداهلل سمـ أمحد قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م ذم شمٕمٚمٞم٘مف قمغم يمت٤مب اًمًٜم٦م اعمٜمًقب زور

وـمٕمـ ذم أيمرم اًمٕمٛمري ٕٟمف داومع قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م ذم شمٕمٚمٞم٘مف قمغم يمت٤مب 

 اعمٕمروم٦م ًمٚمٗمًقي.

وـمٕمـ ذم اًمٕمالُم٦م قمٌداعمٕمٓمل سمـ أُملم ىمٚمٕمجل ٕٟمف داومع قمـ أيب 

 طمٜمٞمٗم٦م ذم شمٕمٚمٞم٘مف قمغم يمت٤مب اًمْمٕمٗم٤مء ًمٚمٕم٘مٞمكم ويمت٤مب اًمث٘م٤مت ٓسمـ ؿم٤مهلم.

ٟمف داومع قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م ذم وـمٕمـ ذم اًمِمٞمخ حمٛمقد إسمراهٞمؿ زائد ٕ

 شمٕمٚمٞم٘مف قمغم يمت٤مب اعمجروطملم ٓسمـ طم٤ٌمن.

وـمٕمـ ذم اًمٕمالُم٦م اعمح٘مؼ اًمٜم٤مىمد اًمٙمقصمري رمحف اهلل ٕٟمف داومع قمـ 

 أيب طمٜمٞمٗم٦م سمٜم٘مد ُم٤م يمتٌف اخلٓمٞم٥م ذم شم٤مرخيف.

ويمؾ ه١مٓء ٓ ذٟم٥م هلؿ إٓ اًمدوم٤مع قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م وم٠مصٌح اًمدوم٤مع 

ضم٥م اًمٓمٕمـ ذم اعمداومع طمًٌل قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م واًمذب قمـ قمروف ضمريٛم٦م شمق

 اهلل ويمٗمك وٟمٕمؿ واًمقيمٞمؾ.

 هٙمذا يٗمٕمؾ اجلٝمؾ سمّم٤مطمٌف.

صمؿ أؿم٤مد سمتٕمريض اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف سم٤محلٜمٗمٞم٦م ذم ىمقًمف ىم٤مل سمٕمض 

اًمٜم٤مس وأؿم٤مد سمتِمٜمٞمٕم٤مت اسمـ طمزم ذم اعمحغم قمغم احلٜمٗمٞم٦م وأورد يمت٤مب اًمرد 

 قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م ُمـ ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم.

أيب طمٜمٞمٗم٦م اعمٜم٘مقل ُمـ ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم أىمقل أُم٤م يمت٤مب اًمرد قمغم 

وم٘مد رد قمٚمٞمف احل٤مومظ ىم٤مؾمؿ سمـ ىمٓمٚمقسمٖم٤م ويمت٥م قمٚمٞمف اًمٕمالُم٦م اعمح٘مؼ 

اًمٙمقصمري يمت٤مسمف اًمٜم٤مومع اًمٜمٙم٧م اًمٓمريٗم٦م ذم اًمتحدث قمـ ردود اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم 
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وىمد أومردت اًمٙمالم قمغم شمٚمؽ اعم٤ًمئؾ اًمتل أورده٤م اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم ُمّمٜمٗمف 

، زقمؿ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم خم٤مًمٗم٦م أيب طمٜمٞمٗم٦م ومٞمٝم٤م وقمدده٤م ُم٤مئ٦م ومخ٦ًم وقمنمون

 اًمًٜم٦م ذم يمت٤ميب إضمقسم٦م اخلٗمٞمٗم٦م وم٤مرضمع إًمٞمف إن ؿمئ٧م. 

وأُم٤م شمٕمريض اًمٌخ٤مري وم٘مد شمٙمٗمؾ سمٌٞم٤مٟمف سمدر اًمديـ اًمٕمٞمٜمل وأومرده 

ًمت٤ٌمس وًمٜم٤م ذم إيْم٤مطمف رؾم٤مًم٦م ُمًت٘مٚم٦م ؾمٛمٞمٜم٤مه٤م دومع اعمٞمداين ذم يمِمػ آ

طمزم وم٘مد سمٞمٜمف اًمٕمالُم٦م  اًمقؾمقاس ارضمع إًمٞمٝم٤م إن ؿمئ٧م وأُم٤م شمِمٜمٞمع اسمـ

ورده أطمًـ اًمرد وًمٜم٤م ذم مجع هذه اًمتِمٜمٞمٕم٤مت ش إقمالء اًمًٜمـ»فمٗمر ذم 

ورده٤م رؾم٤مًم٦م ُمًت٘مٚم٦م ؾمٛمٞمٜم٤مه٤م احلزم ذم اًمرد قمغم اسمـ طمزم صمؿ ؿمٙمر 

اعم١مًمػ يمؾ ُمـ أقم٤مٟمف قمغم ُمٜمٙمره ومٙمت٥م وصػَّ وصحح يمت٤مسمف، وأىمقل هلؿ 

  اعمًتٕم٤من.شمقسمقا إمم اهلل ُمـ ُمٜمٙمريمؿ وم٘مد أقمٜمتٛمقه قمغم سم٤مـمؾ واهلل

ورأي٧م أن أذيمر سمٕمد اًمٗمراغ ُمـ اًمرد أؾمامء اعمٕمدًملم ٕيب طمٜمٞمٗم٦م 

اعمثٜملم قمٚمٞمف وأن أذيمر أصح٤مسمف ُمـ اعمحدصملم طمتك يٙمقن اًم٘م٤مرئ قمغم 

 سمّمػمة.

اإلُم٤مم اًم٤ٌمىمر حمٛمد سمـ قمكم سمـ احلًلم ريض اهلل قمٜمٝمؿ ىم٤مل ذم أيب  -4

ء ًمٚمح٤مومظ طمٜمٞمٗم٦م ُم٤م أطمًـ هديف وؾمٛمتف وُم٤م أيمثر وم٘مٝمف يمام ذم آٟمت٘م٤م

 .493اسمـ قمٌداًمؼم صـ

اإلُم٤مم مح٤مد سمـ أيب ؾمٚمٞمامن ىم٤مل ذم أيب طمٜمٞمٗم٦م هذا ُمع وم٘مٝمف حيٞمك اًمٚمٞمؾ  -2

 .494وي٘مقُمف يمام ذم آٟمت٘م٤مء صـ

اإلُم٤مم اعمحدث ُمًٕمر سمـ يمدام ىم٤مل رطمؿ اهلل أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م إن يم٤من ًمٗم٘مٞمٝم٤م  -3

 .495قم٤معم٤ًم يمام ذم آٟمت٘م٤مء ٓسمـ قمٌداًمؼم صـ

قب اًمًختٞم٤مين وؾمٌؼ ٟم٘مؾ صمٜم٤مءه قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م اإلُم٤مم اعمحدث أي -4

 .495واٟمٔمره ذم آٟمت٘م٤مء صـ

 .495اإلُم٤مم إقمٛمش وؾمٌؼ ٟم٘مؾ صمٜم٤مءه واٟمٔمره ذم آٟمت٘م٤مء صـ -5

اإلُم٤مم ؿمٕم٦ٌم سمـ احلج٤مج وؾمٌؼ ٟم٘مؾ صمٜم٤مءه واٟمٔمره ذم آٟمت٘م٤مء  -6

 .496صـ
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 .497اإلُم٤مم ؾمٗمٞم٤من اًمثقري وؾمٌؼ ٟم٘مؾ صمٜم٤مءه واٟمٔمره ذم آٟمت٘م٤مء صـ -7

 .498اإلُم٤مم اعمٖمػمة سمـ ُم٘مًؿ اًمْمٌل واٟمٔمر صمٜم٤مءه ذم آٟمت٘م٤مء صـ -8

اإلُم٤مم احلًـ سمـ ص٤مًمح سمـ طمل ىم٤مل يم٤من اًمٜمٕمامن سمـ صم٤مسم٧م ومٝماًم قم٤معم٤ًم  -9

ُمتثٌت٤ًم ذم قمٚمٛمف إذا صح قمٜمده اخلؼم قمـ رؾمقل اهلل مل يٕمده إمم همػمه 

 .499اٟمٔمره ذم آٟمت٘م٤مء صـ

ًمف أول ُمـ أىمٕمدين ًمٚمحدي٨م وؾمٌؼ ٟم٘مؾ ىمق قمٞمٞمٜم٦ماإلُم٤مم ؾمٗمٞم٤من سمـ  -40

سم٤مًمٙمقوم٦م أسمق طمٜمٞمٗم٦م أىمٕمدين ذم اجل٤مُمع وىم٤مل هذا أىمٕمد اًمٜم٤مس سمحدي٨م 

 قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر ومحدصمتٝمؿ. 

ويم٤من إذا أومتك سم٘مقل أيب طمٜمٞمٗم٦م ي٘مقل ىم٤مل اًمٗم٘مٞمف أسمق طمٜمٞمٗم٦م واٟمٔمر 

 .200:499آٟمت٘م٤مء صـ

اإلُم٤مم ؾمٕمٞمد سمـ أيب قمروسم٦م ىم٤مل يم٤من أسمق طمٜمٞمٗم٦م قم٤ممل اًمٕمراق واٟمٔمر  -44

 .204ٟٓمت٘م٤مء صـا

 .204اإلُم٤مم مح٤مد سمـ زيد واٟمٔمر آٟمت٘م٤مء صـ -42

 .204اإلُم٤مم ذيؽ اًم٘م٤ميض واٟمٔمر آٟمت٘م٤مء صـ -43

اإلُم٤مم اسمـ ؿمؼمُم٦م ىم٤مل قمجزت اًمٜم٤ًمء أن شمٚمد ُمثؾ اًمٜمٕمامن اٟمٔمر  -44

 .202آٟمت٘م٤مء صـ

اإلُم٤مم حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد اًم٘مٓم٤من وؾمٌؼ صمٜم٤مءه قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م واٟمٔمره ذم  -45

 .204:202صـ آٟمت٘م٤مء

اإلُم٤مم قمٌداهلل سمـ اعم٤ٌمرك وهق ُمـ ظمقاص أصح٤مب أيب طمٜمٞمٗم٦م  -46

وصمٜم٤مءه قمغم اإلُم٤مم ُمدون ذم ُمٕمٔمؿ ُمراضمع اإلؾمالم واٟمٔمره قمغم ؾمٌٞمؾ 

 .207:202اعمث٤مل ذم آٟمت٘م٤مء ٓسمـ قمٌداًمؼم صـ

سمق طمٜمٞمٗم٦م طمٚمٞماًم ورقم٤ًم ؾمخٞم٤ًم.اٟمٔمر اإلُم٤مم اًم٘م٤مؾمؿ سمـ ُمٕمـ ىم٤مل يم٤من أ -47

 .208آٟمت٘م٤مء صـ

اإلُم٤مم طُمجر سمـ قمٌداجل٤ٌمر ىم٤مل ُم٤م رأى اًمٜم٤مس أطمدًا أيمرم جم٤مًم٦ًم ُمـ  -48

 .208أيب طمٜمٞمٗم٦م وٓ أؿمد إيمراُم٤ًم ٕصح٤مسمف ُمٜمف اٟمٔمر آٟمت٘م٤مء صـ
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زهػم سمـ ُمٕم٤موي٦م ىم٤مل ًمرضمؾ ىمدم إًمٞمف ُمـ قمٜمد أيب طمٜمٞمٗم٦م إن ذه٤مسمؽ  -49

ٟمت٘م٤مء إمم أيب طمٜمٞمٗم٦م يقُم٤ًم واطمدًا أٟمٗمع ًمؽ ُمـ جمٞمئؽ إزمَّ ؿمٝمرًا يمام ذم آ

 .208ٓسمـ قمٌداًمؼم صـ

اإلُم٤مم اسمـ ضمري٩م ىم٤مل طمج٤مج سمـ حمٛمد ؾمٛمٕم٧م اسمـ ضمري٩م ي٘مقل  -20

سمٚمٖمٜمل قمـ يمقومٞمٙمؿ هذا اًمٜمٕمامن سمـ صم٤مسم٧م أٟمف ؿمديد اخلقف هلل أو ىم٤مل 

 ظم٤مئػ هلل.

وىم٤مل روح سمـ قم٤ٌمدة يمٜم٧م قمٜمد اسمـ ضمري٩م ؾمٜم٦م مخًلم وُمئ٦م وم٘مٞمؾ ًمف 

ؿ يمثػم اٟمٔمر آٟمت٘م٤مء ٓسمـ ُم٤مت أسمق طمٜمٞمٗم٦م وم٘م٤مل رمحف اهلل ًم٘مد ذه٥م ُمٕمف قمٚم

 .209قمٌداًمؼم صـ

اإلُم٤مم قمٌداًمرزاق اًمّمٜمٕم٤مين ىم٤مل ُم٤م رأي٧م أطمدًا ىمط أطمٙمؿ ُمـ أيب  -24

وُمٜم٤مىم٥م أيب طمٜمٞمٗم٦م  209طمٜمٞمٗم٦م اٟمٔمر آٟمت٘م٤مء ٓسمـ قمٌداًمؼم صـ

 ًمٚمذهٌل رمحف اهلل.

اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل ىم٤مل ُمـ أراد اًمٗم٘مف ومٝمق قمٞم٤مل قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م اٟمٔمر  -22

 .240قمٌداًمؼم صـ آٟمت٘م٤مء ٓسمـ

 .244اإلُم٤مم ويمٞمع سمـ اجلراح وؾمٌؼ صمٜم٤مؤه واٟمٔمر آٟمت٘م٤مء صـ -23

اإلُم٤مم ظم٤مًمد اًمقاؾمٓمل ىم٤مل ًمٞمزيد سمـ ه٤مرون اٟمٔمر ذم يمالم أيب  -24

طمٜمٞمٗم٦م ًمتتٗم٘مف وم٢مٟمف ىمد اطمتٞم٩م إًمٞمؽ أو ىم٤مل إًمٞمف واًمقاؾمٓمل ممـ أيمثر 

 .244اًمرواي٦م قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م يمام ذم آٟمت٘م٤مء ٓسمـ قمٌداًمؼم صـ

اإلُم٤مم اًمٗمْمؾ سمـ ُمقؾمك اًمًٞمٜم٤مين ىم٤مل طم٤مشمؿ سمـ آدم ىمٚم٧م ًمٚمٗمْمؾ  -25

سمـ ُمقؾمك اًمًٞمٜم٤مين ُم٤م شم٘مقل ذم ه١مٓء اًمذيـ ي٘مٕمقن ذم أيب طمٜمٞمٗم٦م ىم٤مل 

إن أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م ضم٤مءهؿ سمام يٕم٘مٚمقٟمف وسمام ٓ يٕم٘مٚمقٟمف ُمـ اًمٕمٚمؿ ومل يؽمك 

 .244هلؿ ؿمٞمئ٤م ومحًدوه اٟمٔمر آٟمت٘م٤مء صـ

يمقين ىم٤مل زم قمٞمًك سمـ يقٟمس ٓ قمٞمًك سمـ يقٟمس ىم٤مل ؾمٚمٞمامن اًمِم٤مذ -26

شمتٙمٚمٛمـ ذم أيب طمٜمٞمٗم٦م سمًقء وٓ شمّمدىمـ أطمدًا يًئ اًم٘مقل ومٞمف وم٢مين 

واهلل ُم٤م رأي٧م أومْمؾ ُمٜمف وٓ أورع ُمٜمف وٓ أوم٘مف ُمٜمف اٟمٔمر آٟمت٘م٤مء 
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 .242صـ

قمٌداحلٛمٞمد سمـ قمٌداًمرمحـ أسمق حيٞمك احلامين ذيمره اسمـ قمٌداًمؼم ذم  -27

 اسمـ قمٌداًمؼم ذم آٟمت٘م٤مء. وهٙمذا ُمـ سمٕمده ذيمرهؿ 243آٟمت٘م٤مء صـ

 ُمٕمٛمر سمـ راؿمد ُمؽمضمؿ ذم شمذيمرة احلٗم٤مظ. -28

اًمٜمي سمـ حمٛمد اًم٘مرر اًمٕم٤مُمري ُمؽمضمؿ ذم هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ٓسمـ  -29

 طمجر.

ذي٥م ٓسمـ اًمًٌٞمٕمل ُمؽمضمؿ ذم هتذي٥م اًمتٝم –يقٟمس سمـ أيب إؾمح٤مق  -30

 طمجر.

 إهائٞمؾ سمـ يقٟمس ُمؽمضمؿ ذم شمذيمرة احلٗم٤مظ. -34

 ؾ.زومر سمـ اهلذي -32

إمم اًمؼم وهق سمْمؿ اًم٤ٌمء ويمن اًمراء اعمِمددة ٟم٦ًٌم  –قمثامن اًمؼمي  -33

 احلٜمٓم٦م ُمؽمضمؿ ذم اعمٞمزان ًمٚمذهٌل. 

 اًمْمٌل ُمؽمضمؿ ذم شمذيمرة احلٗم٤مظ ًمٚمذهٌل. –ضمرير سمـ قمٌداحلٛمٞمد  -34

 أسمق ُم٘م٤مشمؾ طمٗمص سمـ ؾمٚمؿ ُمؽمضمؿ ذم هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ٓسمـ طمجر. -35

د اسمـ قمٌداًمؼم ذم آٟمت٘م٤مء أسمق يقؾمػ اًم٘م٤ميض ًمف شمرمج٦م طم٤مومٚم٦م قمٜم -36

 وقمٜمد اًمذهٌل ذم ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء.

ؾمٚمؿ سمـ ؾم٤ممل ُمؽمضمؿ ذم اجلرح واًمتٕمديؾ ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ واعمٞمزان  -37

 ًمٚمذهٌل.

 حيٞمك سمـ آدم ُمؽمضمؿ ذم شمذيمرة احلٗم٤مظ. -38

 يزيد سمـ ه٤مرون ُمؽمضمؿ ذم شمذيمرة احلٗم٤مظ. -39

 اسمـ أيب رزُم٦م ُمؽمضمؿ ذم هتذي٥م اًمتٝمذي٥م. -40

 ؾمٕمٞمد سمـ ؾم٤ممل اًم٘مداح ُمؽمضمؿ ذم هتذي٥م اًمتٝمذي٥م. -44

 ؿمداد سمـ طمٙمٞمؿ ُمؽمضمؿ ذم اجلرح واًمتٕمديؾ ٓسمـ أيب طم٤مشمؿ. -42

 ظم٤مرضم٦م سمـ ُمّمٕم٥م ُمؽمضمؿ ذم هتذي٥م اًمتٝمذي٥م. -43

 ظمٚمػ سمـ أيقب ُمؽمضمؿ ًمف ذم هتذي٥م اًمتٝمذي٥م. -44



543 

 

 أسمق قمٌداًمرمحـ اعم٘مرئ ُمؽمضمؿ ذم شمذيمرة احلٗم٤مظ. -45

 ٌل ُمؽمضمؿ ذم هتذي٥م اًمتٝمذي٥م.حمٛمد سمـ اًم٤ًمئ٥م اًمٙمٚم -46

 احلًـ سمـ قمامرة ُمؽمضمؿ ذم هتذي٥م اًمتٝمذي٥م. -47

 أسمق ٟمٕمٞمؿ اًمٗمْمؾ سمـ ديملم ُمؽمضمؿ ذم شمذيمرة احلٗم٤مظ. -48

 احلٙمؿ سمـ هِم٤مم ُمؽمضمؿ ذم هتذي٥م اًمتٝمذي٥م. -49

 يزيد سمـ زريع ُمؽمضمؿ ذم شمذيمرة احلٗم٤مظ. -50
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يمؾ ه١مٓء أصمٜمقا قمٚمٞمف  229ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ قمٌداًمؼم ذم آٟمت٘م٤مء صـ

٠مًمٗم٤مظ خمتٚمٗم٦م ذيمر ذًمؽ يمٚمف أسمق يٕم٘مقب وُمدطمقه سم –أي قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م  –

يب طمٜمٞمٗم٦م يقؾمػ سمـ أمحد سمـ يقؾمػ اعمٙمل ذم يمت٤مسمف اًمذي مجٕمف ذم ومْم٤مئؾ أ

وأظم٤ٌمره طمدصمٜم٤م سمف طمٙمؿ سمـ ُمٜمذر سمـ ؾمٕمٞمد رمحف اهلل ىم٤مل اًمٕمالُم٦م 

 قمٌداًمٗمت٤مح أسمق همدة ُمٕمٚم٘م٤م قمغم يمالم سمـ قمٌداًمؼم ُم٤م ٟمّمف:

ُم٤م يكم: وممـ أصمٜمقا  93ضم٤مء هٜم٤م ذم طم٤مؿمٞم٦م ٟمًخ٦م وذم اًمّمٗمح٦م  -4

قمٚمٞمف اخلٚمٞمؾ سمـ أمحد ذيمره أسمق اًمٓمٞم٥م قمٌداًمقاطمد سمـ قمكم اًمٚمٖمقي ذم 

وم٘م٤مل:  –ذم شمرمج٦م إصٛمٕمل  405ص »اًمٜمحقيلم  ُمراشم٥م»رؾم٤مًمتف ذم 

أظمؼمٟم٤م حمٛمد سمـ حيٞمك ىم٤مل طمدصمٜم٤م اًمؼمسمري ىم٤مل طمدصمٜم٤م ـم٤مئع قمـ إصٛمٕمل 

ىم٤مل: ٟمٔمر اخلٚمٞمؾ ذم وم٘مف أيب طمٜمٞمٗم٦م وم٘مٞمؾ ًمف يمٞمػ شمراه؟ وم٘م٤مل أرى ضمدًا 

 وـمريؼ ضمد وٟمحـ ذم هزل وـمريؼ هزل! اٟمتٝمك. 

قم٤معم٤ًم وإذا 68ٞمٗم٦م ىم٤مل قمٌداًمٗمت٤مح: ومٞمٙمقن قمدد اعمثٜملم قمغم أيب طمٜم-4

أوٗم٧م إًمٞمٝمؿ اإلُم٤مُملم اجلٚمٞمٚملم حمٛمد سمـ احلًـ اًمِمٞم٤ٌمين واحلًـ سمـ 

قم٤معم٤ًم ضمٚمٞماًل يمٚمٝمؿ أو  70زي٤مد اًمٚم١مًم١مي ومٞمٙمقن قمدد اعمثٜملم قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م 

 ضمٚمٝمؿ أئٛم٦م يم٤ٌمر ُمِمٝمقرون.

ويٙمٗمل صمٜم٤مء مخ٦ًم ُمٜمٝمؿ أو قمنمة إلصم٤ٌمت ومْمؾ أيب طمٜمٞمٗم٦م وقمٚمٛمف 

ٞم٥م وًمٞمس ف ذم اًمديـ وهق سمنم خيٓمئ ويّموديٜمف وورقمف وشمزيمٞمتف وإُم٤مُمت

ضمتٝم٤مد يم٤ًمئر اعمجتٝمديـ وطمًٌؽ ُمٜمٝمؿ صمٜم٤مء أيب سم٤معمٕمّمقم ُمـ اخلٓم٠م ذم آ

ضمٕمٗمر اًم٤ٌمىمر ومح٤مد سمـ أيب ؾمٚمٞمامن وُمًٕمر سمـ يمدام وأيقب اًمًختٞم٤مين 

وإقمٛمش وؿمٕم٦ٌم وؾمٗمٞم٤من اًمثقري واحلًـ سمـ ص٤مًمح وؾمٕمٞمد سمـ أيب 

٤مل ذم اًمث٘م٦م واًمديـ واًمٕمٚمؿ ًمق قمروسم٦م ومح٤مد سمـ زيد ومٝم١مٓء اًمٕمنمة اجلٌ

ؿمٝمدوا قمغم أُمر ًم٘مٌٚم٧م ؿمٝم٤مدهتؿ وردت ؿمٝم٤مدة خم٤مًمٗمٝمؿ دون شمردد واًمثٜم٤مء 

 ؿمٝم٤مدة.
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وإن ؿمئ٧م أن شمزيد إمم ؿمٝم٤مدهتؿ ؿمٝم٤مدة قمنمة آظمريـ هؿ ضم٤ٌمل 

أيْم٤م ذم اًمث٘م٦م واًمديـ واًمٕمٚمؿ ومخذ ؿمٝم٤مدة اسمـ ؿمؼمُم٦م وحيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد 

وي٦م واسمـ ضمري٩م وقمٌداًمرزاق اًم٘مٓم٤من وقمٌداهلل سمـ اعم٤ٌمرك وزهػم سمـ ُمٕم٤م

ومٝم١مٓء  قمٞمٞمٜم٦مواًمِم٤مومٕمل وويمٞمع سمـ اجلراح وظم٤مًمد اًمقاؾمٓمل وؾمٗمٞم٤من سمـ 

 قمنمة إمم اًمٕمنمة إومم ومٖمدوا قمنميـ إُم٤مُم٤ًم ُمزيمٞم٤ًم.

وأؾمامء ه١مٓء اًمٕمٚمامء إيم٤مسمر اهلداة اعمٝمديلم اًمّم٤محللم ًمق شمقضمٝم٧م 

ص٤محل٤ًم قمغم وٕمٞمػ ًمّم٤مر طمج٦م ومٙمٞمػ إذا يم٤من اعمثٜمقن قمٚمٞمف ؾمٌٕملم طمؼمًا 

أئٛم٦م ُمـ يم٤ٌمر قمٚمامء اًمًٚمػ سملم حمدث ووم٘مٞمف وُم٘مرئ وجم٤مهد وٟم٤مؾمؽ 

 وقم٤مسمد وىم٤مض وزاهد وطمج٦م إدب وًم٤ًمن اًمٕمرب.

وأيمثر ُم٤م طمدد سمف اًمٕمٚمامء اًمتقاشمر قمددا: ؾمٌٕمقن وم٘مد سمٚمغ اًمثٜم٤مء قمغم 

اإلُم٤مم أيب طمٜمٞمٗم٦م طمد اًمتقاشمر وًمٙمـ ممـ؟ ُمـ ظمٞم٤مر ؾمٚمػ هذه إُم٦م 

 48:7ش صحٞمح ُمًٚمؿ»ـ واًمٕمٚمؿ واًمقرع وذم وقمٚمامئٝم٤م اعمِمٝمقد هلؿ سم٤مًمدي

ط قمـ أٟمس ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ُمر سمجٜم٤مزة وم٠مصمٜمل قمٚمٞمٝم٤م ظمػمًا وم٘م٤مل اًمٜمٌل »

صمٜمك ٠مقمٛمر ومدى ًمؽ أيب وأُمل ُمر سمجٜم٤مزة وموضم٧ٌم وضم٧ٌم وضم٧ٌم... ىم٤مل 

ُمـ أصمٜمٞمتؿ ط قمٚمٞمٝم٤م ظمػمًا وم٘مٚم٧م وضم٧ٌم وضم٧ٌم وضم٧ٌم وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

داء اهلل ذم إرض أٟمتؿ ؿمٝمداء اهلل قمٚمٞمف ظمػمًا وضم٧ٌم ًمف اجلٜم٦م... أٟمتؿ ؿمٝم

اٟمتٝمك ومٝم١مٓء اًمٕمٚمامء ؿمٝمداء اهلل ذم ش ذم إرض أٟمتؿ ؿمٝمداء اهلل ذم إرض

 إرض.

ؿمٞمخ٤ًم »70»ىم٤مل قمٌداًمٗمت٤مح: سمٚمغ قمدد اًمذيـ أصمٜمقا قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م هٜم٤م 

قم٤معم٤ًم وهؿ ىمد ًم٘مقه وظم٤مًمٓمقه وأظمذوا قمٜمف ؾمقى اإلُم٤مم اًم٤ٌمىمر وم٘مد أظمذ قمٜمف 

اإلُم٤مم إصٛمٕمل وم٢مٟمف قم٤مسه ويم٤من يًٙمـ اًمٌٍمة ومل  أسمق طمٜمٞمٗم٦م وؾمقى

سمٕمد ووم٤مشمف وًم٘مٞم٤م يم٤ٌمر أصح٤مسمف ومه٤م  اأىمػ قمغم أٟمف ًم٘مٞمف وؾمقى اصمٜملم وًمد

اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل وؿمٞمخ اجلرح واًمتٕمديؾ حيٞمك سمـ ُمٕملم وه١مٓء إئٛم٦م 

 اًمث٘م٤مت اًمٕمدول أصمٜمقا سمام ؿم٤مهدوا ووصٗمقا ُم٤م قمٚمٛمقا وًمٞمس اًمٕمٞم٤من يم٤مخلؼم.
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قن قم٤معم٤ًم ُمثٜمٞم٤ًم ومٞمٝمؿ اعمحدصمقن احلٗم٤مظ إقمالم ؿمٞمقخ وه١مٓء اًمًٌٕم

أئٛم٦م اًمًٜم٦م ؿمٞمقخ اإلُم٤مم أمحد واًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ... وؿمٞمقخ ؿمٞمقظمٝمؿ 

ريض اهلل قمٜمٝمؿ إشم٘مٞم٤مء إذيمٞم٤مء اًمٜم٘م٤مد وومٞمٝمؿ اًمٗم٘مٝم٤مء اًمٗمٓمٜمقن اًمٌٍماء 

اًمّمٚمح٤مء وومٞمٝمؿ يم٤ٌمر اًمٕم٤ٌمد واًمٕم٘مالء إُمٜم٤مء قمغم ديـ اهلل شمٕم٤ممم يمام رأي٧م 

 ز شمرامجٝمؿ.ذم ُمقضم

وه١مٓء يمٚمٝمؿ ىمد أـمٌ٘مقا قمغم اًمثٜم٤مء قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م ذم ديٜمف وصالطمف 

وشمٕمٌده وورقمف وقمٚمٛمف ووم٘مٝمف وشمثٌتف وصم٘متف وإُم٤مُمتف وقم٘مٚمف وٟم٤ٌمهتف وهديف 

وؾمٛمتف ويمرُمف واُمتٜم٤مقمف قمـ شمقزم اًم٘مْم٤مء ورقم٤ًم وظمقوم٤ًم قمغم ديٜمف وآظمرشمف 

وشمٚمؽ ؿمٝم٤مداهتؿ وأٟمف اظمت٤مر احلٌس وُم٤م ٟم٤مًمف ُمـ اًمٕمذاب قمغم شمقزم اًم٘مْم٤مء 

 ومٞمف وهؿ سمراءاء ُمـ اًمتٕمّم٥م ًمف واًمتٕمّم٥م قمغم ؿم٤مٟمئٞمف.

وممـ أصمٜمك قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م ريض اهلل قمٜمف ُمٙمل سمـ إسمراهٞمؿ يمام ذم  أقول

هتذي٥م اًمٙمامل وُمٙمل ُمـ يم٤ٌمر ؿمٞمقخ اًمٌخ٤مري وأيمثر صمالصمٞم٤مت اًمٌخ٤مري 

 ُمـ ـمري٘مف.

ٜمٞمٗم٦م وممـ أصمٜمك قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م اإلُم٤مم قمكم سمـ اعمديٜمل طمٞم٨م ىم٤مل أسمق طم

 روى قمٜمف اًمثقري واسمـ اعم٤ٌمرك وهق صم٘م٦م ٓ سم٠مس سمف.

وه٤مك يمٚمٛم٦م وضمٞمزة ذم سمٞم٤من ُمٜمزًم٦م قمكم سمـ اعمديٜمل ًمتدرك ُمٜمٝم٤م ىمٞمٛم٦م 

شمقصمٞم٘مف ٕيب طمٜمٞمٗم٦م أٟم٘مٚمٝم٤م ًمؽ ُمـ يمالم ؿمٞمخ ُمِم٤مخيٜم٤م قمٌداًمٗمت٤مح ذم شمٕمٚمٞم٘مف 

طمٞم٨م ىم٤مل رمحف اهلل ذم اسمـ اعمديٜمل  324قمغم ىمقاقمد ذم قمٚمقم احلدي٨م صـ

٤مري اًمذي ُمأل صحٞمحف ُمـ روايتف واًمذي أىمر ًمف اًمٌخ٤مري هق ؿمٞمخ اًمٌخ

ًمٚمح٤مومظ اسمـ ش هتذي٥م اًمتٝمذي٥م»سم٤مًمٕمٚمؿ واًمتٛمٙمـ اًم٤ٌمًمغ ومٞمف ومٗمل شمرمجتف ذم 

ىم٤مل اًمٌخ٤مري: ُم٤م اؾمتّمٖمرت ٟمٗمز قمٜمد  356و 352و354:7طمجر 

ن ٠مأطمٍد إٓ قمٜمد قمكم سمـ اعمديٜمل ويم٤من أقمٚمؿ أهؾ قمٍمه وىم٤مل اًمٜم٤ًمئل: يم

اعمديٜمل هلذا اًمِم٤من وىم٤مل أسمق حيٞمك: يم٤من قمكم سمـ  ظمٚمؼ قمكم سمـ قمز وضمؾاهلل 

اعمديٜمل إذا ىمدم سمٖمداد شمّمدر احلٚم٘م٦م وضم٤مء حيٞمك سمـ ُمٕملم وأمحد سمـ طمٜمٌؾ 

واعمٕمٞمٓمل واًمٜم٤مس يتٜم٤مفمرون وم٢مذا اظمتٚمٗمقا ذم رء شمٙمٚمؿ ومٞمف قمكم ويم٤من 
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يًٛمل قمكم سمـ اعمديٜمل طمٞم٦م اًمقادي وذًمؽ ًم٘مقة ُمٕمرومتف  قمٞمٞمٜم٦مؾمٗمٞم٤من سمـ 

 ومال خيٗمك قمٚمٞمف اًمقاهلم واًمْمٕمٗم٤مء.٦م ٟمٔمره سم٤مًمرضم٤مل واًمًٜم٦م ودىم

صمؿ إن قمكم سمـ اعمديٜمل ُمتِمدد ذم اًمرضم٤مل شمِمددًا ُمٕمرووم٤ًم ٟمص قمٚمٞمف 

همػم واطمد ُمٜمٝمؿ احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم شمرمج٦م ومْمٞمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن اًمٜمٛمػمي ذم 

وم٘م٤مل:  456:2و434ص ش هدي اًم٤ًمري»و 292:8ش هتذي٥م اًمتٝمذي٥م»

 ـ.روى قمٜمف قمكم سمـ اعمديٜمل ويم٤من ُمـ اعمتِمددي

سمـ اعمديٜمل ممـ حي٤ميب أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م وًمق يم٤من حي٤مسمٞمف حل٤مسمك أسم٤مه  وًمٞمس قمكم

 وم٘مد وٕمٗمف ومل حيدث قمٜمف وىم٤مل هق اًمديـ.

ومٛمثؾ هذا اإلُم٤مم إذا وصمؼ أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م وهق سمٕمٝمده أىمرب وسمزُمٜمف 

وقمغم ومرض ظمٚمق ضمرح اًمٌخ٤مري ُمـ وؾمػمشمف أقمرف وضمرطمف اًمٌخ٤مري 

ظمقل أو اظمتالف ُمذه٥م أو ٟم٘مؾ ُمداًمدواومع واعم١مصمرات ُمـ داومع شمٕمّم٥م 

إذ أسمق طمٜمٞمٗم٦م وم٘مٞمف وُمـ أهؾ اًمرأي واًمٌخ٤مري حمدث ٓ يتحٛمؾ اًمتقؾمع ذم 

اًمرأي وأسمق طمٜمٞمٗم٦م ٓ يرى أن اإليامن ىمقل وقمٛمؾ يزيد ويٜم٘مص واًمٌخ٤مري 

يرى أن اإليامن ىمقل وقمٛمؾ يزيد ويٜم٘مص ومتقصمٞمؼ ؿمٞمخف قمكم سمـ اعمديٜمل 

اإلؿم٤مرة إًمٞمف ُمـ ُم٘مدم سمال ري٥م قمغم ضمرح شمٚمٛمٞمذه اًمٌخ٤مري عم٤م شم٘مدُم٧م 

 ضمالًمتف وإُم٤مُمتف اعمجٛمع قمٚمٞمٝم٤م وُمـ شمِمدده ذم اًمرضم٤مل.

أىمقل وممـ أصمٜمك قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م اإلُم٤مم إوزاقمل طمٞم٨م ىم٤مل ذم أيب 

طمٜمٞمٗم٦م هق أقمٚمؿ اًمٜم٤مس سمٛمٕمْمالت اعم٤ًمئؾ واإلُم٤مم ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد 

طمٜمٞمٗم٦م أوم٘مف أهؾ سمٚمده يمام ذم ىمقاقمد ذم قمٚمقم  اًمّم٤مدق طمٞم٨م ىم٤مل أسمق

 احلدي٨م.

صمٜمك قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ إُم٤مم دار اهلجرة ذيمره اًم٘م٤مري وممـ أ

 ذم ُمٜم٤مىمٌف.

وممـ أصمٜمك قمغم أيب طمٜمٞمٗم٦م اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ ذيمره ذم ىمقاقمد قمٚمقم 

 احلدي٨م ًمٚمتٝم٤مٟمقي.
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وىم٤مل طم٤ٌمن سمـ قمكم يم٤من أسمق طمٜمٞمٗم٦م ٓ يٗمزع إًمٞمف ذم أُمر اًمديـ واًمدٟمٞم٤م 

  اجلقاهر اعمْمٞم٦م.إٓ وضمد قمٜمده ذم ذًمؽ أصمر طمًـ ذيمره اًم٘مرر ذم

وهذا همٞمض ُمـ ومٞمض وًمق أردٟم٤م طمٍم ُم٤م ىمٞمؾ ذم أيب طمٜمٞمٗم٦م ُمـ 

اًمثٜم٤مء ُم٤م اؾمتٓمٕمٜم٤م خلروج ذًمؽ قمـ احلٍم وٓ يتٕم٤مُمك قمـ يمؾ هذا اًمثٜم٤مء 

 إٓ أقمٛمك اًمٌّمػمة ٟم٠ًمل اهلل اًمًالُم٦م.

قمٜم٧م إُم٦م إلُم٤مُمتف وؾمٚمؿ اًمٜم٤مس ذوم٠مسمق طمٜمٞمٗم٦م ريض اهلل قمٜمف أ

 ىمتداء سمف ومّم٤مر يمام ىم٤مل اًمِم٤مقمر:آ سمقٓيتف وأمجع اًمٕمٚمامء قمغم صح٦م
 

 يم٤مًمِمٛمس ذم يمٌد اًمًامء ووقؤه٤م

 
 يٖمِمك اًمٌالد ُمِم٤مرىم٤م وُمٖم٤مرسم٤م

  
وىمد يمت٥م اًمٕمالُم٦م فمٗمر اًمتٝم٤مٟمقي رمحف اهلل يمت٤مسم٤م طم٤موماًل مجع ومٞمف أؾمامء 

اعمحدصملم ُمـ احلٜمٗمٞم٦م وم٤مرضمع إًمٞمف ؾمامه أسمق طمٜمٞمٗم٦م وأصح٤مسمف اعمحدصمقن وهق 

 ٟم٤مومع ًمٚمٖم٤مي٦م ضمزاه اهلل ظمػما.

مهذا شمؿ ُم٤م أردٟم٤م حتريره ىمرسم٦م إمم اهلل قمز وضمؾ ذم ٟمٍمة ُمـ أوضم٥م و

اهلل قمٚمٞمٜم٤م ٟمٍمشمف واهلل اعم١ًمول أن يت٘مٌؾ ُمٜم٤م هذا اًمٕمٛمؾ وجيٕمٚمف ؾم٤ًٌٌم 

ًمدظمقًمٜم٤م ذم ؿمٗم٤مقم٦م ؾمٞمد اعمرؾمٚملم وؿمٗم٤مقم٦م إُم٤مم إئٛم٦م اعمجتٝمديـ اإلُم٤مم 

رب  إقمٔمؿ أيب طمٜمٞمٗم٦م اًمٜمٕمامن ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف وأرو٤مه واحلٛمد اهلل

 هـ.4449اًمٕم٤معملم ذم حمرم 
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